
 1401/10/27میلگردفوالد ظفر بناب 1 04137780797جنب نیروگاه شهرك صنعتي سهند - بناب 

 1403/10/15میلگردشركت فوالد صنعت صائب تبريز 2 04137633996ناحیه صنعتي خضرلو - عجب شیر 

 1403/11/29میلگردشركت گروه صنعتي درپاد تبريز 3 33467511جاده آذر شهر جاده خاصه بان 

 1401/10/27میلگردفوالد آذربايجان 4 04152333292میانه جنب ايستگاه راه آهن   :آدرس 

 1404/03/19میلگردآذر فوالد امین 5 04133335050تیكمه داش - بستان آباد

 1401/09/03میلگردفوالد ارگ تبريز 6 32466172 اپك غربي 2صوفیان شهرك سرمايه گذاري خ آسیا 

 1403/05/28میلگردفوالد كاوه 7 33778060تیكمه داش - بستان آباد

 1403/08/19میلگردمجتمع فوالد سازان دقیقي تبريز 8 04134245332هشترود شهرك صنعتي پروفسور هشترودي 

 1403/09/15میلگردفوالد شاهین بناب 9 7280610-0412جنب نیروگاه شهرك صنعتي - بناب 

 1403/12/15میلگردشركت مجتمع فوالد صنعت سهند 10 7280610-0412جنب نیروگاه شهرك صنعتي - بناب 

 1403/10/14میلگردشركت مجتمع فوالد صنعت بناب 11 7280610-0412جنب نیروگاه شهرك صنعتي - بناب 

 1403/11/29تیر آهن گرم نورديده نیمه سبك بال نیم پهن موازي شركت مجتمع فوالد صنعت بناب 1 7280610-0412جنب نیروگاه شهرك صنعتي - بناب 

 1403/10/14تیر آهن گرم نورديده بال نیم پهن موازي شركت مجتمع فوالد صنعت بناب 2 7280610-0412جنب نیروگاه شهرك صنعتي - بناب 

3
فوالد ناب تبريز 

1401/11/20تیر آهن گرم نورديده نیمه سبك بال نیم پهن موازي 
    متري30-انتهاي بلوار اصلي-شهرك صنعتي شهید سلیمي-  جاده آذرشهر35كیلومتر –تبريز 

34328706چهارم جنوبي   

04134329526 متري سوم  45آذرشهر شهرك سلیمي  1403/11/16تیر آهن گرم نورديده نیمه سبك بال نیم پهن موازي گسترش فوالد فجر آذربايجان 4

04132466038صوفیان شهرك سرمايه گذاري خارجي  1403/07/29نبشي هاي فوالدي گرم نورديده با بالهاي مساوي آذر نبش تبريز 1

2
1403/12/14نبشي هاي فوالدي گرم نورديده با بالهاي مساوي ارس متال پروداكشن آف ارس فري زون 

اذربايجانشرقي شهرستان جلفا فاز يك صنعتي جنب اتش نشاني شركت ارس متال  

04142030654

 1403/10/14نبشي هاي فوالدي گرم نورديده با بالهاي مساوي شركت مجتمع فوالد صنعت بناب 3 7280610-0412جنب نیروگاه شهرك صنعتي - بناب 

آدرس و شماره تلفن

نبشی

نام فراورده توليدی

نام فراورده توليدی

ميلگرد

تيرآهن

آدرس و شماره تلفنتاريخ اتمام اعتبار پروانه

رديف

آدرس و شماره تلفن نام فراورده توليدینام واحد توليدیرديف

تاريخ اتمام اعتبار پروانه

تاريخ اتمام اعتبار پروانه

نام واحد توليدی

نام واحد توليدی رديف



 فوالد جاويد بناب 4  1401/04/13نبشي هاي فوالدي گرم نورديده با بالهاي مساوي 04137780433بناب شهرك صنعتي    

 فوالد ظفر بناب 5  1401/12/12نبشي هاي فوالدي گرم نورديده با بالهاي مساوي 04137780797جنب نیروگاه شهرك صنعتي سهند - بناب 

6
فوالد ناب تبريز 

   1402/08/24نبشي هاي فوالدي گرم نورديده با بالهاي مساوي   متري30-انتهاي بلوار اصلي-شهرك صنعتي شهید سلیمي-  جاده آذرشهر35كیلومتر –تبريز 

34328706چهارم جنوبي   

 1401/08/22نبشي هاي فوالدي گرم نورديده با بالهاي مساوي گسترش فوالد فجر آذربايجان 7 04134329526 متري سوم  45آذرشهر شهرك سلیمي 

04137780797جنب نیروگاه شهرك صنعتي سهند - بناب  1401/12/12ناوداني هاي گرم نورديده لبه گرد بال شیبدار فوالد ظفر بناب 1

2
1404/02/10ناوداني هاي گرم نورديده لبه گرد بال شیبدار فوالد ناب تبريز 

    متري30-انتهاي بلوار اصلي-شهرك صنعتي شهید سلیمي-  جاده آذرشهر35كیلومتر –تبريز 

34328706چهارم جنوبي   

04134329526 متري سوم  45آذرشهر شهرك سلیمي  1403/04/09ناوداني هاي گرم نورديده لبه گرد بال شیبدار گسترش فوالد فجر آذربايجان 3

42223029.جنب شهرك صنعتي- جاده جلفا5كیلومتر -مرند 1403/07/20لوله هاي فوالدي گازرساني مورد استفاده در شبكه گازرساني شهري نورد و لوله سپنتا مرند 1

نورد و لوله سپنتا مرند 2
42223029.جنب شهرك صنعتي- جاده جلفا5كیلومتر -مرند 1403/06/08لوله هاي گاز رساني جهت مصرف در منازل،ساختمانها و واحدهاي تجاري 

فوالد مهر سهند1
مقاطع توخالي سازه اي سرد شكل داده شده و جوشكاري شده از جنس 

فوالدهاي غیر آلیاژي و ريزدانه
04134329161آذرشهر، شهرك صنعتي سلیمي   1403/04/09

04134329161آذرشهر، شهرك صنعتي سلیمي   1403/05/28پروفیل زهوارفوالد مهر سهند2

04134329161آذرشهر، شهرك صنعتي سلیمي   Z1403/07/25پروفیل سرد شكل داده شده فوالد مهر سهند3

04134329161آذرشهر، شهرك صنعتي سلیمي   1403/08/02پروفیل سرد شكل داده شده چهار چوبي-  پروفیل هاي فوالدي فوالد مهر سهند4

04134329161آذرشهر، شهرك صنعتي سلیمي   1401/05/12پروفیل هاي فوالدي توخالي مخصوص در و پنجرهفوالد مهر سهند5

صدرا پروفیل كاوه6
مقاطع توخالي سازه اي سرد شكل داده شده و جوشكاري شده از جنس 

فوالدهاي غیر آلیاژي و ريزدانه
34456683 جنب نساجي تبريز 14تبريز جاده آذرشهر كیلومتر 1403/06/17

04132881120تبريز ،جاده سنتو ،كوي صنعتي شماره يك ،شركت فوالد ماهان تبريز 1403/10/13پروفیل هاي فوالدي توخالي مخصوص در و پنجرهشركت فوالد ماهان تبريز7

پروفيل فوالدی

آدرس و شماره تلفنتاريخ اتمام اعتبار پروانهنام فراورده توليدینام واحد توليدیرديف

آدرس و شماره تلفن

تاريخ اتمام اعتبار پروانه

تاريخ اتمام اعتبار پروانه

لوله فوالدی گاز رسانی

آدرس و شماره تلفن نام فراورده توليدی نام واحد توليدیرديف

نام فراورده توليدی نام واحد توليدیرديف

ناودانی



04132881120تبريز ،جاده سنتو ،كوي صنعتي شماره يك ،شركت فوالد ماهان تبريز 1403/10/13پروفیل سرد شكل داده شده چهار چوبي-  پروفیل هاي فوالدي شركت فوالد ماهان تبريز8

04132881120تبريز ،جاده سنتو ،كوي صنعتي شماره يك ،شركت فوالد ماهان تبريز 1403/10/13پروفیل زهوارشركت فوالد ماهان تبريز9

سهند پوالد1
پیچ هاي مهره خور، پیچ ها و میله هاي دو سر رزوه با رده هاي خواص 

رزوه درشت و رزوه ريز- مشخص
10-04136372608تبريز جاده قديم اهر 1403/11/30

10-04136372608تبريز جاده قديم اهر 1403/11/30رزوه درشت و رزوه ريز-مهره ها با رده هاي خواص مشخصسهند پوالد2

34454600 - 14اول كوي سیلو پالك -خیابان صنعت-ديزل آباد دوم-تبريزS11404/01/29كوپلر هاي آرماتور بندي رده سازه گستر صنعت فوالد حجم1

S11404/01/27كوپلر هاي آرماتور بندي رده رامین حجازي2
 تبريز جاده پتروشیمي به طرف كوجووار باغ معروف مجتمع بازار آهن و فلزات تبريز سالن 

29108687445شماره 

42223029.جنب شهرك صنعتي- جاده جلفا5كیلومتر -مرند 1403/07/03لوله ها و اتصاالت لوله اي شكل فوالدي مورد مصرف در آبرسانينورد و لوله سپنتا مرند 1

33467511جاده آذر شهر جاده خاصه بان  1401/03/23لوله ها و اتصاالت لوله اي شكل فوالدي مورد مصرف در آبرسانيشركت گروه صنعتي درپاد تبريز 2

شركت گروه صنعتي درپاد تبريز 1
ورق فوالد كربني گالوانیزه گرم پیوسته با كیفیت معمولي، شكل دهي 

متوسط و كششي
33467511جاده آذر شهر جاده خاصه بان  1401/03/24

صنايع فوالد شهريار تبريز2
ورق فوالد كربني گالوانیزه گرم پیوسته با كیفیت معمولي، شكل دهي 

متوسط و كششي
1403/05/23

-041 5 تبريز، نرسیده به پلیس راه آذرشهر، شهرك صنعتي آخوال، نبش خیابان صنعت 

34213735

پيچ و مهره

آدرس و شماره تلفنتاريخ اتمام اعتبار پروانهنام فراورده توليدینام واحد توليدیرديف

کوپلر آرماتور بندی

آدرس و شماره تلفنتاريخ اتمام اعتبار پروانهنام فراورده توليدینام واحد توليدیرديف

لوله های فوالدی آبرسانی

آدرس و شماره تلفنتاريخ اتمام اعتبار پروانهنام فراورده توليدینام واحد توليدیرديف

ورق گالوانيزه

آدرس و شماره تلفنتاريخ اتمام اعتبار پروانهنام فراورده توليدینام واحد توليدیرديف


