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134,2432,002440222,002ذوب آهن آریان بوئین زهرا25 تا 14سبد میلگرد 463,298

134,2432,002440222,002نورد آریان فوالدA3 - 12 و 10میلگرد 463,299

139,6131,700500251,700نورد آریان فوالدسبد نبشی463,300

139,6131,700500251,700ذوب آهن آریان بوئین زهراسبد نبشی463,301

139,6134,000440254,000پردیس زرین ایرانیان14تیرآهن 463,336

139,6131,000440251,000پردیس زرین ایرانیان20تیرآهن463,337

سبد میلگرد مخلوط463,350
نورد فوالد صنعتی و ساختمانی 

یزد
134,2438,690440228,690

134,2434,686440224,686فوالد عتیق آذر سهندسبد میلگرد مخلوط463,353

139,6139,361440239,361ذوب آهن اصفهانسبد تیرآهن مخلوط463,361

139,6136,900440236,900ذوب آهن اصفهان18 و 14تیرآهن 463,364

139,6132,070440232,070ذوب آهن اصفهان27سبد تیرآهن 463,365

134,2436,000440256,000ذوب آهن اصفهانسبد میلگرد مخلوط463,367

134,2432,112440222,112مجتمع فوالد آریا ذوب25 تا 14سبد میلگرد 463,368

463,370
میلگرد ساده طول کوتاه 

80
179,0004,000440254,000ذوب آهن اصفهان

165,0005,300440255,300ذوب آهن اصفهان23میلگرد ساده 463,373

134,2432,200440222,200فوالد ارگ تبریزسبد میلگرد مخلوط463,374

سبد میلگرد مخلوط463,375
مجتمع معدنی و صنعت آهن و 

فوالد بافق
134,24322,0004402222,000

134,2434,400440224,400فوالد کاوه اروندسبد میلگرد مخلوط463,379

134,24310,0104402210,010فوالد آتیه خاورمیانهسبد میلگرد مخلوط463,380

463,382
 - 32 تا 14سبد میلگرد 

A3
134,2438,008440228,008صنابع آهن و فوالد سرمد ابرکوه

134,2434,004440224,004صنایع نورد فوالد گلستان25 تا 14سبد میلگرد 463,383

134,24310,0004402510,000ذوب آهن اصفهانسبد میلگرد مخلوط463,385

134,24390244022902کیهان نورد مهام ایرانیانA3 -25تا 16سبد میلگرد 463,389

139,61315450022154فوالد جاوید بنابسبد نبشی463,394

139,61335250022352فوالد جاوید بنابسبد نبشی463,396

169,54912,1001008,03011012,100فوالد مبارکه اصفهانورق گرم خودرو463,404

463,406
 - 32 تا 14سبد میلگرد 

A3
134,24315,6424402215,642صنایع فوالد کاوه تیکمه داش

سبد میلگرد کالف463,407
نورد فوالد صنعتی و ساختمانی 

یزد
139,61346244022462

134,2439,988440229,988مجتمع جهان فوالد سیرجانسبد میلگرد مخلوط463,410

168,82120010011,80050200فوالد مبارکه اصفهانBورق سرد 463,411

134,24316,0004402516,000پردیس زرین ایرانیانA3-22تا14سبد میلگرد463,414

134,2431,012440221,012فوالد شاهرودسبد میلگرد مخلوط463,417

463,424
 - 32 تا 14سبد میلگرد 

A3
134,24312,0124402212,012فوالد آذربایجان

168,8211,0001000501,000صنایع هفت الماسBورق سرد 463,426

463,427
 - 32 تا 14سبد میلگرد 

A3
134,2436,600440226,600فوالد آذربایجان

463,428
، 18، 16میلگرد متوسط 

20
134,2437,656440227,656صنایع فوالد هیربد زرندیه

139,61333050022330صنایع تولیدی نورد گرم فلزسبد ناودانی463,429

463,433
 - 32 تا 14سبد میلگرد 

A3
134,2437,216440227,216آذر فوالد امین

139,6131,000440251,000گروه ملی صنعتی فوالد ایران16و14تیرآهن 463,435

139,6132,000440252,000گروه ملی صنعتی فوالد ایران14تیرآهن 463,438

139,6131,804440221,804مجتمع فوالد ظفر بناب14تیرآهن 463,439

134,2436,600440226,600مجتمع فوالد ظفر بنابسبد میلگرد مخلوط463,441

139,6131,000440251,000گروه ملی صنعتی فوالد ایران16و14تیرآهن طول کوتاه 463,442

134,24320,0204402220,020مجتمع فوالد خراسانA3-14تا28سبد میلگرد 463,443

139,6131,100440221,100گروه صنایع فوالد صبح پارسیان14تیرآهن 463,444

134,2434,004440224,004مجتمع فوالد صنعت بناب25 تا 14سبد میلگرد 463,445

134,24314,4104402214,410تولیدی فوالد سپید فراب کویرسبد میلگرد مخلوط463,446

463,447
تا 14سبد میلگرد کوتاه 

28-A3
134,2432,200440222,200پرشین فوالد آریا

134,2437,700440227,700تولیدی فوالد سپید فراب کویرسبد میلگرد مخلوط463,448

134,2433,894440223,894پرشین فوالد آریاسبد میلگرد مخلوط463,449

463,450
 - 32 تا 14سبد میلگرد 

A3
134,2431,012440221,012آذر فوالد امین

134,2433,894440223,894پرشین فوالد آریاسبد میلگرد مخلوط463,451

134,2437,414440227,414صبا فوالد زاگرسسبد میلگرد مخلوط463,452

134,2431,100440221,100فوالد امیر کبیر خزرسبد میلگرد مخلوط463,455

134,2435,000440255,000گروه ملی صنعتی فوالد ایرانسبد میلگرد مخلوط463,456

463,457
 - 32 تا 14سبد میلگرد 

A3
134,2433,300440223,300مجتمع فوالد روهینا جنوب

134,2436,028440226,028قائم پروفیل رازی25 تا 14سبد میلگرد 463,458

134,2431,008440241,008گروه ملی صنعتی فوالد ایرانسبد میلگرد مخلوط463,459

308,25919830
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