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6,0001,72525134,243134,243134,243134,243134,243ذوب آهن اصفهانسبد میلگرد مخلوط

8,00800134,243صنابع آهن و فوالد سرمد ابرکوهA3 - 32 تا 14سبد میلگرد 

1,00000139,613گروه ملی صنعتی فوالد ایران16و14تیرآهن طول کوتاه 

سبد میلگرد مخلوط
مجتمع معدنی و صنعت آهن و فوالد 

بافق
22,000396396134,243134,243134,243134,243134,243

5,000500134,243گروه ملی صنعتی فوالد ایرانسبد میلگرد مخلوط

90200134,243کیهان نورد مهام ایرانیانA3 -25تا 16سبد میلگرد 

4,00400134,243مجتمع فوالد صنعت بناب25 تا 14سبد میلگرد 

5,3002525165,000165,000165,000165,000165,000ذوب آهن اصفهان23میلگرد ساده 

20,0204180134,243مجتمع فوالد خراسانA3-14تا28سبد میلگرد 

4,00400134,243صنایع نورد فوالد گلستان25 تا 14سبد میلگرد 

1,10000139,613گروه صنایع فوالد صبح پارسیان14تیرآهن 

6,9004623139,613139,613139,613139,613139,613ذوب آهن اصفهان18 و 14تیرآهن 

1,0002,4501,000168,821210,976208,899215,789210,976صنایع هفت الماسBورق سرد 

4,40000134,243فوالد کاوه اروندسبد میلگرد مخلوط

1,80400139,613مجتمع فوالد ظفر بناب14تیرآهن 

9,3611,47223139,613139,613139,613139,613139,613ذوب آهن اصفهانسبد تیرآهن مخلوط

12,00013,25012,000168,821207,673205,779221,100207,673فوالد مبارکه اصفهانBورق سرد 

2,20000134,243فوالد ارگ تبریزسبد میلگرد مخلوط

2,00000139,613گروه ملی صنعتی فوالد ایران14تیرآهن 

10,0001,02525134,243134,243134,243134,243134,243ذوب آهن اصفهانسبد میلگرد مخلوط

3,3002200134,243مجتمع فوالد روهینا جنوبA3 - 32 تا 14سبد میلگرد 

15400139,613فوالد جاوید بنابسبد نبشی

2,20000134,243پرشین فوالد آریاA3-28تا 14سبد میلگرد کوتاه 

2,0026666134,243134,243134,243134,243134,243نورد آریان فوالدA3 - 12 و 10میلگرد 

14,4101,60666134,243134,243134,243134,243134,243تولیدی فوالد سپید فراب کویرسبد میلگرد مخلوط

12,01200134,243فوالد آذربایجانA3 - 32 تا 14سبد میلگرد 

6,02800134,243قائم پروفیل رازی25 تا 14سبد میلگرد 

9,988418418134,243134,243134,243134,243134,243مجتمع جهان فوالد سیرجانسبد میلگرد مخلوط

1,70000139,613نورد آریان فوالدسبد نبشی

15,64200134,243صنایع فوالد کاوه تیکمه داشA3 - 32 تا 14سبد میلگرد 

1,01200134,243آذر فوالد امینA3 - 32 تا 14سبد میلگرد 

7,70085822134,243134,243134,243134,243134,243تولیدی فوالد سپید فراب کویرسبد میلگرد مخلوط

6,60000134,243فوالد آذربایجانA3 - 32 تا 14سبد میلگرد 

1,00800134,243گروه ملی صنعتی فوالد ایرانسبد میلگرد مخلوط

7,4142222134,243134,243134,243134,243134,243صبا فوالد زاگرسسبد میلگرد مخلوط

8,69000134,243نورد فوالد صنعتی و ساختمانی یزدسبد میلگرد مخلوط

7,65600134,243صنایع فوالد هیربد زرندیه20، 18، 16میلگرد متوسط 

1,1004444134,243134,243134,243134,243134,243فوالد امیر کبیر خزرسبد میلگرد مخلوط

4,68600134,243فوالد عتیق آذر سهندسبد میلگرد مخلوط

33000139,613صنایع تولیدی نورد گرم فلزسبد ناودانی

4,000225100139,613139,613139,613139,613139,613پردیس زرین ایرانیان14تیرآهن 

01,4951,495139,613139,613139,613139,613139,613ذوب آهن اصفهان27سبد تیرآهن 

2,11200134,243مجتمع فوالد آریا ذوب25 تا 14سبد میلگرد 

7,21600134,243آذر فوالد امینA3 - 32 تا 14سبد میلگرد 

1,000225100139,613139,613139,613139,613139,613پردیس زرین ایرانیان20تیرآهن

4621,386462139,613141,699141,699141,699141,699نورد فوالد صنعتی و ساختمانی یزدسبد میلگرد کالف

4,00000179,000ذوب آهن اصفهان80میلگرد ساده طول کوتاه 

1,00000139,613گروه ملی صنعتی فوالد ایران16و14تیرآهن 

2,0701,725575139,613139,613139,613139,613139,613ذوب آهن اصفهان27سبد تیرآهن 

10,01000134,243فوالد آتیه خاورمیانهسبد میلگرد مخلوط

6,60000134,243مجتمع فوالد ظفر بنابسبد میلگرد مخلوط

20,13020,13020,130169,549169,549169,549169,549169,549فوالد مبارکه اصفهانورق گرم خودرو

2,00200134,243ذوب آهن آریان بوئین زهرا25 تا 14سبد میلگرد 

35200139,613فوالد جاوید بنابسبد نبشی

3,89400134,243پرشین فوالد آریاسبد میلگرد مخلوط

16,0007575134,243134,243134,243134,243134,243پردیس زرین ایرانیانA3-22تا14سبد میلگرد

1,70000139,613ذوب آهن آریان بوئین زهراسبد نبشی

1,01200134,243فوالد شاهرودسبد میلگرد مخلوط

3,89400134,243پرشین فوالد آریاسبد میلگرد مخلوط

328,08949,35237092
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