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x24کابل افشان107قیمتواحدسایزنام محصولردیفقیمتواحدسایزنام محصولردیف x5کابل مفتول120            ریال860,900متر0.75           ریال962,300متر4
x1سیم افشان 1 x2کابل افشان51            ریال22,900حلقه0.5 x24کابل افشان108       ریال25,337,500حلقه2.5 x5کابل مفتول121         ریال1,104,500متر1        ریال1,493,300متر6
x1سیم افشان 2 x2کابل افشان52            ریال32,900حلقه0.75 x24کابل افشان109       ریال38,825,000حلقه4 x5کابل مفتول122         ریال1,584,300متر1.5        ریال2,343,400متر10
x1سیم افشان 3 x2کابل افشان53            ریال42,000حلقه1 x30کابل افشان110       ریال55,950,000حلقه6 x5کابل مفتول120         ریال1,369,000متر1        ریال3,648,500متر16
x1سیم افشان 4 x2کابل افشان54            ریال60,700حلقه1.5 x30کابل افشان111            ریال938,300متر10 x5کابل مفتول121         ریال1,966,200متر1.5        ریال5,679,000متر25
x1سیم افشان 5 x2کابل افشان55            ریال99,000حلقه2.5 x40کابل افشان112         ریال1,432,700متر16 x5کابل مفتول122         ریال1,819,700متر1        ریال7,462,000متر35
x1سیم افشان 6 x3کابل افشان56          ریال157,500حلقه4          ریال9,187,500حلقه0.5
x1سیم افشان 7 x3کابل افشان57          ریال232,900حلقه6 x1دو روکش 113       ریال12,387,500حلقه0.75 قیمتواحدسایزنام محصولردیف         ریال1,054,700متر25
x1سیم افشان 8 x3کابل افشان58          ریال401,900حلقه10 x1دو روکش 114       ریال15,862,500حلقه1 x1کابل سازمانی121         ریال1,459,200متر35           ریال561,400متر6+6
x1سیم افشان 9 x3کابل افشان59          ریال636,500حلقه16 x1دو روکش 115       ریال22,500,000حلقه1.5 x1کابل سازمانی122         ریال2,039,200متر50           ریال894,500متر10+10

x1سیم افشان 10 x3کابل افشان60          ریال966,300متر25 x1دو روکش 116       ریال36,000,000حلقه2.5 x3کابل سازمانی123         ریال2,874,200متر70        ریال1,175,000متر6+6
x1سیم افشان 11 x3کابل افشان61       ریال1,344,700متر35 x1دو روکش 117       ریال55,462,500حلقه4 x3کابل سازمانی124         ریال3,825,700متر95        ریال1,872,800متر10+10
x1سیم افشان 12 x3کابل افشان62       ریال1,907,400متر50 x1دو روکش 118       ریال80,100,000حلقه6          ریال4,675,500متر120
x1سیم افشان 13 x3کابل افشان63       ریال2,718,900متر70 x1دو روکش 119         ریال1,359,400متر10 قیمتواحدسایزنام محصولردیف         ریال6,009,200متر150
x1سیم افشان 14 x3کابل افشان64       ریال3,634,200متر95 x1دو روکش 120         ریال2,093,000متر16           ریال830,300متررشته 20 کابل آسانسوري125         ریال7,170,300متر185
x1سیم افشان 15 x3کابل افشان65       ریال4,457,300متر120 x1دو روکش 121         ریال3,117,900متر25        ریال1,020,200متررشته 24کابل آسانسوري126         ریال9,463,400متر240
x1سیم افشان 16 x3کابل افشان66       ریال5,738,200متر150 x1دو روکش 122         ریال4,319,200متر35        ریال11,772,400متر300
x1سیم افشان 17 x3کابل افشان67       ریال6,857,000متر185 قیمتواحدسایزنام محصولردیف         ریال6,082,700متر50
x1سیم افشان 18 x3کابل افشان68       ریال9,054,500متر240 x1سیم مفتول ارت 127قیمتواحدسایزنام محصولردیف         ریال8,611,400متر70           ریال741,500متر16
x1سیم افشان 19 x3کابل افشان69     ریال11,298,300متر300 x2سیم نایلون 60       ریال11,495,300متر95 x1سیم مفتول ارت 128         ریال4,562,500حلقه0.5        ریال1,143,400متر25

x4کابل افشان70 x2سیم نایلون 61       ریال11,625,000حلقه0.5 x1سیم مفتول ارت 129         ریال6,637,500حلقه0.75        ریال1,505,400متر35
x4کابل افشان71قیمتواحدسایزنام محصولردیف x2سیم نایلون 62       ریال16,075,000حلقه0.75 x1سیم مفتول ارت 130         ریال8,800,000حلقه1        ریال2,087,200متر50

x1سیم افشان ارت 20 x4کابل افشان72            ریال61,900حلقه1.5 x1سیم مفتول ارت 131       ریال20,575,000حلقه1        ریال3,016,000متر70
x1سیم افشان ارت 21 x4کابل افشان73          ریال101,000حلقه2.5 x2کابل مفتول99       ریال29,362,500حلقه1.5 x1سیم مفتول ارت 132            ریال211,700متر1.5        ریال3,992,800متر95
x1سیم افشان ارت 22 x4کابل افشان74          ریال160,700حلقه4 x2کابل مفتول100       ریال46,637,500حلقه2.5 x1سیم مفتول ارت 133            ریال297,700متر2.5        ریال5,039,000متر120
x1سیم افشان ارت 23 x4کابل افشان75          ریال237,400حلقه6 x2کابل مفتول101       ریال72,250,000حلقه4 x1سیم مفتول ارت 134            ریال433,200متر4        ریال6,442,900متر150
x1سیم افشان ارت 24 x4کابل افشان76          ریال409,900حلقه10 x2کابل مفتول102     ریال106,725,000حلقه6 x1سیم مفتول ارت 135            ریال649,400متر6        ریال7,523,500متر185
x1سیم افشان ارت 25 x4کابل افشان77          ریال649,200حلقه16 x2کابل مفتول103         ریال1,781,400متر10 x1سیم مفتول ارت 136            ریال991,200متر10      ریال10,096,300متر240
x1سیم افشان ارت 26 x4کابل افشان78          ریال985,500متر25 x2کابل مفتول104         ریال2,756,300متر16          ریال1,539,300متر16
x1سیم افشان ارت 27 x3کابل افشان79       ریال1,371,500متر35 x2کابل مفتول105         ریال3,810,800متر25+16          ریال2,407,400متر25
x1سیم افشان ارت 28 x3کابل افشان80       ریال1,945,500متر50 x2کابل مفتول106         ریال5,058,400متر35+16          ریال3,117,200متر35
x1سیم افشان ارت 29 x3کابل افشان81       ریال2,773,200متر70 x2کابل مفتول107         ریال7,214,700متر50+25          ریال4,290,900متر50
x1سیم افشان ارت 30 x3کابل افشان82       ریال3,706,900متر95 x3کابل مفتول103       ریال10,028,000متر70+35             ریال286,200متر1.5

x5کابل افشان83 x3کابل مفتول104       ریال19,662,500حلقه0.75             ریال409,800متر2.5
x5کابل افشان84قیمتواحدسایزنام محصولردیف x3کابل مفتول105       ریال25,225,000حلقه1             ریال606,000متر4

x1سیم مفتول31 x5کابل افشان85       ریال6,775,000حلقه1.5 x3کابل مفتول106       ریال36,050,000حلقه1.5             ریال940,000متر6
x1سیم مفتول32 x5کابل افشان86     ریال10,325,000حلقه2.5 x3کابل مفتول107       ریال57,712,500حلقه2.5          ریال1,435,200متر10
x1سیم مفتول33 x5کابل افشان87     ریال16,137,500حلقه4 x3کابل مفتول108            ریال891,900متر4          ریال2,239,200متر16
x1سیم مفتول34 x5کابل افشان88     ریال26,150,000حلقه6 x3کابل مفتول109         ریال1,292,400متر6          ریال3,490,300متر25
x1سیم مفتول35 x5کابل افشان89     ریال42,125,000حلقه10 x3کابل مفتول110         ریال2,198,400متر10          ریال4,579,200متر35
x1سیم مفتول36 x5کابل افشان90          ریال727,000متر16 x3کابل مفتول111         ریال3,276,900متر16          ریال6,311,200متر50
x1سیم مفتول37 x7کابل افشان91       ریال1,121,000متر25 x4کابل مفتول110            ریال343,200متر1             ریال363,900متر1.5
x1سیم مفتول38 x7کابل افشان92       ریال1,476,000متر35 x4کابل مفتول111            ریال490,500متر1.5             ریال520,500متر2.5
x1سیم مفتول39 x7کابل افشان93       ریال2,046,300متر50 x4کابل مفتول112            ریال790,800متر2.5             ریال783,900متر4
x1سیم مفتول40 x10کابل افشان94       ریال2,956,800متر70 x4کابل مفتول113            ریال376,000متر0.75          ریال1,211,700متر6
x1سیم مفتول41 x10کابل افشان95       ریال3,914,500متر95 x4کابل مفتول114            ریال478,900متر1          ریال1,894,400متر10
x1سیم مفتول42 x10کابل افشان96       ریال4,940,300متر120 x4کابل مفتول115            ریال682,700متر1.5          ریال2,941,000متر16
x1سیم مفتول43 x12کابل افشان97       ریال6,316,500متر150 x4کابل مفتول116            ریال445,200متر0.75          ریال4,582,400متر25
x1سیم مفتول44 x12کابل افشان98       ریال7,376,000متر185 x4کابل مفتول117            ریال566,000متر1          ریال6,005,300متر35
x1سیم مفتول45 x12کابل افشان99       ریال9,898,300متر240 x4کابل مفتول118            ریال811,300متر1.5          ریال8,310,200متر50
x1سیم مفتول46 x14کابل افشان100     ریال12,467,700متر300 x3کابل مفتول116            ریال940,700متر1.5          ریال4,101,800متر25+16

x16کابل افشان101 x3کابل مفتول117            ریال583,900متر0.75          ریال5,261,500متر35+16
x16کابل افشان102قیمتواحدسایزنام محصولردیف x3کابل مفتول117            ریال745,500متر1          ریال7,650,000متر50+25

x2کابل افشان47 x16کابل افشان103       ریال6,625,000حلقه0.5 x3کابل مفتول118         ریال1,068,800متر1.5        ریال10,657,200متر70+35
x2کابل افشان48 x20کابل افشان104       ریال9,062,500حلقه0.75 x5کابل مفتول117            ریال720,400متر0.75             ریال331,900متر1
x2کابل افشان49 x20کابل افشان105     ریال11,275,000حلقه1 x5کابل مفتول118            ریال924,300متر1             ریال438,700متر1.5
x2کابل افشان50 x20کابل افشان106     ریال15,962,500حلقه1.5 x5کابل مفتول119         ریال1,327,500متر1.5             ریال634,800متر2.5
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