
صنعت  محصوالت  وتولیدکنندگان  سازندگان  عموم  که  است  کشور  ساختمانی  نشریه  پرمخاطب ترین  و  پرتیراژترین  عنوان  به  ساختمان  مجله 
ساختمان ، تصمیم سازان، فعاالن بخش های اقتصاد و صاحبنظران حوزه صنعت ساختمان، مطالعه این نشریه را از دست نمی دهند.

اعتماد عمومی این چهار گروه مخاطب به نشریه باعث شده است که »مجله ساختمان« به مهم ترین محل تعامل فکری تصمیم سازان، سازندگان ، 
تولیدکنندگان و صاحبنظران تبدیل شود و مسیر توسعه کسب و کار در صنعت ساختمان کشور در آن به بحث گذاشته شود.

چنانچه تمایل به اشتراک و دریافت مجله ساختمان را دارید، می توانید از طریق فرم اشتراک چاپ شده در قسمت پایین اقدام نمایید.

دریافت اشتراک

خطی مشی
-  »مجله ساختمان « رعایت ادب و متانت حرفه ای همراه با اتکا به منطق علمی است. ممنوعیت هرگونه اسائه ادب و اهانت به اشخاص حقیقی و حقوقی از اصول خدشه ناپذیر مجله 

ساختمان است.
-  بیش از 26 هزار متخصص در صنعت ساختمان کشور نیازهای خبری و تحلیلی  و محصوالت ساختمانی خود را از مجله ساختمان تامین می کنند. مجله ساختمان تالش می کند 

سناریوهای مختلف قابل تحقق در این بازارها را با تکیه بر تازه ترین اطالعات و تحلیل های داخلی و جهانی به مخاطبان خود عرضه کند.
-  مدیریت حرفه ای و حاکم بر نشریه  با تیراژ وسیع در سطحی تخصصی، فضای معتبر و قابل اعتمادی ایجاد کرده  است که بسیاری از شرکت های بزرگ در صنعت ساختمان را به 

تعیین »مجله ساختمان« به عنوان نشریه تخصصی و رسمی خود ترغیب کرده  و از این طریق با مخاطبان و بازار کار خود ارتباط برقرار می کنند.
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     تلفن   ................................................................    كد شهر  ........................     همراه ............................................................ كد پستي  ............................................................

آدرس..................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

فرم اشتراک مجله ساختمان

4 -پس از واریز وجه این قسمت را تکميل كنيد

مبلغ پرداختی : ..........................................................    

تاریخ واریز .............................................................. 

شماره ارجاع و یا شماره فیش واریزی : ...........................

3 - هزینه اشتراک را به یکی از شماره حساب های زیر واریز نمایيد

شماره حساب سپهر صادرات : 0102752068006شماره کارت : 6037-6917-7934-7426 
شماره حساب سیبا ملی : 0200724461005   شماره کارت : 6037-9918-5862-8948

)بنام سعید ظریف - مدیر عامل(

 فرم اشتراک را پس از تکمیل کامل  به شماره 22853530 داخلی 197 فکس نموده و یا از طریق پست سفارشی به نشانی: »تهران، خیابان شریعتی،یک کوچه 
باالتر از پل سیدخندان – کوچه خیرمندی – ساختمان صما – پالک 27، اداره امور مشترکین مجله ساختمان « ارسال و مجله را ماهیانه دریافت نمایید.

- تاریخ شروع اشتراک برای مشترکین، از آخرین شماره منتشر شده پس از وصول درخواست مشترک به اداره امور مشترکین است.

- به مدارک ارسالی ناقص و بدون کدپستی ترتیب اثر داده نخواهد شد. لطفا در صورت تغییر نشانی، کتبا امور مشترکین را مطلع فرمایید.

- امور مشترکین مجله ساختمان متعهد می شود مجله مشترکین تهرانی را حداکثر تا هفدهم و مشترکین سایر شهر ها کشور را تا بیستم هرماه تحویل دهد .

- از طریق نشانی وبسایت مجله www.Samair.ir  امکان ثبت و پرداخت آنالین اشتراک مجله امکان پذیر می باشد.

- همکاران ما با تلفن  ویژه 22853530 داخلی 3 در اداره امور مشترکین ضمن پاسخگویی به سواالت شما آماده دریافت هرگونه انتقاد و پیشنهاد از 

جانب شما هستند. 
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2 - مدت زمان اشتراک خود را انتخاب نمایيد

کلیه ارسالها  با  پست پیشتاز 

ارسال و داراي کد رهگیري و 

قابل پیگیري مي باشد.

مدت اشتراک
مبلغ اشتراک

با اعمال تخفيف 

 750 هزار تومان شش ماه  )6 نسخه(

 1ميليون 200هزار تومان یک ساله  )12 نسخه(

2ميليون 220هزار توماندوساله   ) 24 نسخه(

 با پرداخت تنها
 هزینه ارسال مجله
مشترک شوید


