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ها تولید  تولید میلگرد در ایران بیش از نیم قرن سابقه فعال دارد. در تمامی این سال
و تولید کنندگان زیادی پا در این  این محصول فوالدی با اقبال روز افزون همراه شد

ها فعالیت  را که در این سال تولید کننده برتر میلگرد 15 عرصه گذاشتند. در این مطلب
اند و محصوالت باکیفیت و استانداردی  اند، حجم تولید باالیی داشته خود را توسعه داده

 .اند را معرفی خواهیم کرد. با ما همراه باشید را تولید نموده

 ل صوتی مطلبفای

فایل صوتی زیر برای آن دسته از مخاطبان مجموعه اصفهان آهن تهیه شده است که 
فرصت کافی برای مطالعه این مطلب نداشته و یا تمایل دارند در هنگام مطالعه به فایل 

 .صوتی مطلب نیز گوش دهند

 به سایت مراجعه کنید. فایل صوتی مطلببرای مشاهده 

گونه که قباًل به آن اشاره کردیم، میلگردهای آج دار انواع مختلفی دارند که روش  مانه
ها است. تولید کنندگان، روش تولید و نوع آج  ها وجه تمایز میان آن تولید و نوع آج آن

 .کنند تا به راحتی قابل تشخیص باشد را با حروف انگلیسی بر روی بدنه میلگرد حک می

توانید با این  می ها خانهعالمت اختصاری میلگرد همه کار مطلبشما با مراجعه به 
 .عالئم آشنا شوید
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 ذوب آهن اصفهان؛ اولین تولید کننده برتر میلگرد در ایران .1

 

آغاز و با ایجاد  1346 عملیات اجرایی ساخت واحدهای مختلف این کارخانه، از سال
 1350ماه  در نیمه اول دی 1های کک سازی، آگلومراسیون و کوره بلند شماره  کارگاه
اندازی بخش فوالدسازی و مهندسی نورد با  با راه 1351برداری شد. در دی ماه  بهره

هزار تن در سال تولید محصوالت فوالدی همچون تیرآهن و میلگرد آغاز  550ظرفیت 
 .شد

کارهای ساختمانی و اجرایی طرح توسعه ذوب آهن برای  1351آن در سال  پس از
و  2تن فوالد در سال با احداث کوره بلند شماره  1,900,000رسیدن به ظرفیت تولید 

های مختلف آگلومراسیون، کک سازی، فوالدسازی، نورد و .... شروع  توسعه بخش
 .پلکس چدن به اتمام رسیدعملیات ساختمانی کم 1357گردید. پس از آن در سال 

ذوب آهن اصفهان تا کنون افتخارات بسیاری را هم در صنعت فوالد کشور و هم 
عنوان مثال این کارخانه بزرگ آهن و فوالد  المللی کسب کرده است. به صورت بین به

کشور توانست برای نخستین بار موفق به دریافت گواهی نامه استاندارد تولید با 
 CARES از شرکت B500B یفی، گواهی نامه مطابقت میلگردهای گریدباالترین سطح ک
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مدیریت کیفیت درزمینٔه تولیدات شمش را دریافت  9001انگلیس و گواهی نامه ایزو 
 .کند

هزار تن فوالد و مقاطع  ۶۰۰میلیون و  ۳هم اکنون ظرفیت تولید کارخانه ذوب آهن 
دارد و کیفیت به بازار داخل و خارج فوالدی است و محصوالت خود را با باالترین استان

کند به همین دلیل اولین جایگاه در لیست تولید کننده برتر میلگرد ایران را به  ارائه می
دهد. میلگرد ذوب آهن اصفهان به دو صورت ساده و آجدار و در دو  خود اختصاص می

 .شود ید میتول ۳۱۳۲نوع دوکی و یکنواخت و بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره 

 قیمت میلگرد ذوب آهن اصفهان :مشاهده کنید

ن برای میلگرد ساده و آجدار جدول مشخصات ابعاد و وزن میلگرد ذوب آهن اصفها
 ()دوکی و یکنواخت

قطر 
 اسمی

  

 کمترین قطر

در میلگردهای 
و  340آج 
400 

 یکنواخت

mm 

تلورانس 
 قطر

mm 

وزن 
محاسباتی 
 یک متر

(kg) 

mm 

 مالحظات % تلورانس وزن
میلگرد 

 ساده
میلگرد 

 آجدار

8 7.5 +0.3 

-0.5 

در محاسبات وزن  8 7 0.395
مقدار جرم 
مخصوص فوالد 

7.85*10-3 

gr/mm3  در نظر
 گرفته شده

در میلگردهای 
 :ساده

10 9.3 0.616 5 6 
12 11 0.888 
14 13 1.21 5 
16 15 1.58 
18 17 2 
20 19 2.47 
22 21 0.4+ 

0.5- 

2.98 
25 24 3.85 4 4 

https://esfahanahan.com/product/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86/
https://esfahanahan.com/product/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B0%D9%88%D8%A8-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86/
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28 26.5 +0.4 

-0.7 

اختالف بین  4.83
حداقل و حداکثر 

 70قطر در فاصله 
درصد دامنه 

 تلورانس است

32 30.5 6.31 
36 34.5 7.99 

 مجتمع فوالد خراسان. 2

 

ترین تولید کنندگان میلگرد در کشور مجتمع فوالد خراسان است. اگر  یکی دیگر از بزرگ
ده طور حتم نام میلگرد نیشابور به گوش شما خور در بازار آهن آالت فعال باشید به

است. میلگرد نیشابور در واقع محصول کارخانه فوالد خراسان است که به دلیل واقع 
کیلومتری شمال غرب شهر نیشابور به این نام معروف شده  ۱۵شدن این کارخانه در 

 .است

میلگرد تولیدی این مجتمع جزو محصوالت باکیفیت و پر مصرف در بازار ایران بوده و 
صوالت تولیدی کارخانه فوالد خراسان شامل انواع میلگرد، طرفداران بسیاری دارد. مح

شمش فوالدی، آهن اسفنجی و بریکت است و به همین دلیل در عرصه تولید فوالد 
 .خام نیز یکی از پیشتازان صنعت فوالد کشور است



 انواع میلگرد اجدا

 

 دیرا بشناس رانیدر ا لگردیکننده برتر م دیتول 15

 قیمت میلگرد نیشابور :مشاهده کنید

اده، آجدار مارپیچ و آجدار جناقی را بر این کارخانه در حال حاضر سه نوع میلگرد س
کند. میلگرد آجدار جناقی این  تولید می 3132اساس استاندارد ملی ایران به شماره 

مجتمع با استفاده از روش عملیات حرارتی کوئنچ و تمپر یا همان روش ترمکس تولید 
طور  به شود. الزم به ذکر است که این عملیات حرارتی خواص مکانیکی میلگرد را می

 .بخشد قابل توجهی بهبود می

 عملیات حرارتی چیست و چه تأثیری بر خواص فلزات دارد :مشاهده کنید

 هان میانفوالد آذربایج.3

 

های تولید میلگرد در شمال غرب کشور کارخانه  ترین و مجهزترین کارخانه یکی از بزرگ
فعالیت خود را درزمینٔه تولید انواع  1379فوالد آذربایجان )میانه( است که از سال 

یجان شرقی در میلگرد آغاز کرد. کارخانه فوالد آذربایجان در جنوب شرق استان آذربا
 .ترین شهر این استان یعنی شهر میانه واقع شده است بزرگ

های بارز کارخانه فوالد آذربایجان، مجاورت آن با راه آهن سراسری و  یکی از ویژگی
المللی است. به دلیل کیفیت باالی  جاده اختصاصی متصل به مسیر ترانزیت بین

https://esfahanahan.com/product/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86/
https://esfahanahan.com/product/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86/
https://esfahanahan.com/mag/%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa
https://esfahanahan.com/mag/%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%aa%db%8c-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa
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حبوبیت باالیی در بازار آهن آالت کشور محصوالت، میلگرد تولیدی فوالد آذربایجان از م
 .برخوردار است

 ISO 9001 - ISO 14001 المللی های استاندارد بین این مجموعه با دارا بودن گواهینامه
-ISO 18001 المللی پرداخته و یکی از  به تولید محصوالت باکیفیت و استاندارد بین

 .آید حساب می ترین صادر کنندگان میلگرد در کشور به بزرگ

توان تولید کننده برتر میلگرد در ایران دانست که با بهره گیری  کارخانه فوالد میانه را می
توانسته دستاوردهای زیادی را در راستای افزایش کیفیت  INQA از مدل ارزیابی کیفیت

محصوالت خود در کشور کسب نموده و از سایر رقبا پیشی بگیرد. این مجموعه تولید 
بر اساس  AIII و AII متر در گریدهای میلی ۳۲متر تا  میلی ۸کننده میلگرد آجدار از اندازه 

 میلی متر، بر اساس استاندارد ۵۰الی  ۱۴میلگردهای ساده از سایز  و DIN 488 استاندارد
DIN 1013 است. 

 صنایع فوالد کرمان بردسیر .4

 

ت به ثبت رسیده است، در مجاور ۱۳۶۹شرکت صنایع فوالد کرمان )بردسیر( در سال 
کیلومتری جنوب غربی شهر کرمان( احداث شده و در حال حاضر  ۴۵شهرستان بردسیر )

http://inqa.org/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C/%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-inqa/
https://www.researchgate.net/publication/295293104_New_DIN_488_for_reinforcing_steel
https://global.ihs.com/doc_detail.cfm?document_name=DIN%201013%2D1&item_s_key=00027526
https://global.ihs.com/doc_detail.cfm?document_name=DIN%201013%2D1&item_s_key=00027526
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های  عنوان یکی از تکمیل کنندگان زنجیره تولید در عرصه سال فعالیت، به ۲۵پس از 
 .ای صنعت فوالد حضوری فعال دارد ملی و منطقه

هزار تن در سال  ۱۵۰کارخانه نورد گرم مجتمع فوالد کرمان با ظرفیت تولید سالیانه 
هزار تن به فعالیت خود ادامه  ۲۲۰افتتاح گردیده است و هم اکنون با ظرفیت  ۱۳۸۰

هزار تن است که در  ۴۲۰دهد. و فاز دوم آن نیز کارخانه فوالد سازی با ظرفیت  می
 .به بهره برداری رسیده است ۱۳۹۴مرداد ماه سال 

 و AII متر در گریدهای میلی ۳۲تا  ۸میلگرد بردسیر کرمان به روش ترمکس و از اندازه 
AIII شود در واحد نورد گرم این کارخانه تولید می. 

 قیمت میلگرد بردسیر :مشاهده کنید

 :نتیجه آزمون کشش میلگرد بردسیر کرمان
نوع  نوع میلگرد

 آج
حداقل تنش 

 تسلیم

N/(mm)2 

حداقل مقاومت 
 کششی

N/(mm)2 

حداقل ازدیاد طول نسبی 
 A10 ()درصد

میلگرد آجدار 
 مارپیچ

آج 
۳۴۰ 

۳۴۰ ۵۰۰ ۱۵ 

میلگرد آجدار 
 جناغی

آج 
۴۰۰ 

۴۰۰ ۶۰۰ ۱۲ 

 مجتمع فوالد آناهیتا گیالن.5

https://esfahanahan.com/product/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86/
https://esfahanahan.com/product/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86/
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در   پنجمین تولید کننده برتر میلگرد در این لیست شرکت فوالد آناهیتا گیالن است که
واسطه انتقال سهام و تغییر کاربری با موضوعیت تولید انواع  به 1389اواخر سال 

متر مربع، فعالیت  20,908(، در زمینی به مساحت 32تا  8میلگرد ساختمانی )از سایز 
 .خود را آغاز کرد

هزار تن میلگرد در سال تولید  ۳۲۰با ظرفیت تولید  1392سرانجام در اواخر سال 
 کارخانه آغاز شد. دو گروه میلگرد عمده و پرمصرف در بازار ایران به نامآزمایشی این 

A2 و A3 گذاری  نماید. این نام ها می محصوالتی است که این کارخانه اقدام به تولید آن
ایران این  3132روسیه است و از نظر استاندارد ملی  GOST 5781 برگرفته از استاندارد

 .است 400و آج  340این میلگردها به ترتیب آج گذاری منسوخ شده و معادل  نام

میلگرد آناهیتا گیالن از لحاظ ترکیب شیمیایی، مشخصات فیزیکی مانند قطر اسمی و 
مشخصات هندسی آج و خواص مکانیکی با استاندارد ملی مطابقت دارد. همچنین 

بندی  محصوالت پس از تولید وارد واحد کنترل کیفی شده و پس از تأیید کیفیت، بسته
 .گردد و وارد بازار مصرف می

 قیمت میلگرد آناهیتا گیالن : مشاهده کنید

https://esfahanahan.com/product/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86/
https://esfahanahan.com/product/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D8%A7%D9%87%DB%8C%D8%AA%D8%A7-%DA%AF%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86/
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 نوبمجتمع فوالد روهینا ج.6

 

باهدف تولید میلگرد در زمینی به  ۱۳۸۹احداث مجتمع فوالد روهینا جنوب در سال 
کیلومتری  ۷هکتار واقع در استان خوزستان، شهرستان دزفول در فاصله  ۱۰۰مساحت 

 .شوشتر آغاز گردید –ده دزفول جا

و در دو شکل ساده و آجدار تولید و به  A4 و A3 ،A2 ،A1 میلگرد روهینا در چهار نوع
شود. این کارخانه با استفاده از فناوری روز دنیا و بهره گیری از توان  بازار عرضه می

قی و صورت آج دوکی و یکنواخت، جنا متخصصان داخلی توانسته میلگردهای آجدار به
 .میلی متر تولید نماید ۱۶الی  ۵و کالف در سایزهای  ۴۰تا  ۸مرکب در سایزهای 

 BS آمریکا و ASTM A615، ۳۱۳۲محصوالت تولیدی بر اساس استاندارد ملی ایران 
شود. ویژگی بارز میلگرد روهینا،  انگلستان به بازار داخلی و خارجی عرضه می 4449

های  استاندارد است که استفاده از آن را در پروژه استحکام باال همراه با وزن سبک و
 .کند صرفه و اقتصادی می ساختمانی را مقرون به
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 قیمت میلگرد روهینا :مشاهده کنید

 :نمایید در جدول زیر نتیجه آزمون کشش میلگرد روهینا را مشاهده می
استحکام   

 MPa تسلیم
استحکام 

 MPa کششی
درصد 

 ازدیاد طول
نسبت تنش کششی 

 به تنش تسلیم
 1.25 ≤ 16 ≤ 600 ≤ 400 ≤ میزان استاندارد

نتیجه آزمون 
 میلگرد روهینا

501 640 21 1.27 

 مجتمع فوالد بافق .7

 

در شهرستان  1394مجتمع فوالد بافق با استفاده از تجهیزات پیشرفته روز دنیا در سال 
هزار تن در  ۵۵۰بافق استان یزد به بهره برداری رسید. ظرفیت اسمی تولید این کارخانه 

ایران بدل شده  تولیدکننده برتر میلگرد در 15سال بوده و در حال حاضر به یکی از 
های عمده این مجتمع، مجاورت با معدن سنگ آهن مرکزی ایران و  است. از مزیت

 .چغارت است که بهشت معادن ایران لقب گرفته است

https://esfahanahan.com/product/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84/
https://esfahanahan.com/product/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84/
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در سایز  A3 زمان میلگردهای توان به تولید هم از مشخصات بارز مجتمع فوالد بافق می
شاخه و سایزهای  ۲صورت  به ۱۴شاخه، سایز  ۳صورت  به ۱۰شاخه، سایز  ۴صورت  به ۸
 .صورت تک شاخه اشاره کرد به ۳۲تا  ۱۶

منظور تولید محصول با ابعاد  همچنین برای تولید میلگرد بافق یزد از فّناوری روز اروپا به
گردد. مجتمع فوالد بافق  و تلورانس استاندارد و خواص مکانیکی مناسب استفاده می

و بر اساس اعالم نیاز مشتری را دارد از همین رو امکان تولید میلگرد با طول سفارشی 
 .آید حساب می سازان به های مورد توجه انبوه یکی از کارخانه

 د بافققیمت میلگر :مشاهده کنید

 کارخانه ظفر بناب.8

 

هزار تن انواع قاطع فوالدی  200با ظرفیت تولید  ۱۳۸۶مجتمع فوالد ظفر بناب در سال 
باهدف دستیابی به  ۱۳۹۰در سال تأسیس شد. فاز دوم توسعه این کارخانه در سال 

هزار تن انجام پذیرفت و پس از آن بانام تجاری فوالد ظفر  300ظرفیت تولید اسمی 
 .نوین گستر، فعالیت خود را ادامه داد

https://esfahanahan.com/product/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%82-%DB%8C%D8%B2%D8%AF/
https://esfahanahan.com/product/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D9%82-%DB%8C%D8%B2%D8%AF/
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این مجتمع درزمینٔه تولید تیرآهن، نبشی و ناودانی احداث و در  ۳فاز  ۱۳۹۵در سال 
عنوان  کارخانه ظفر بناب انتخاب بهبه بهره برداری رسید، یکی از افتخارات  ۱۳۹۶سال 

 .واحد نمونه تحقیق و توسعه استان آذربایجان شرقی در روز صنعت و معدن است

هزار تن انواع محصوالت فوالدی نظیر  ۴۰۰هم اکنون کارخانه فوالد ظفر بناب ساالنه 
میلگرد، تیرآهن، نبشی و ناودانی را با رعایت اصول استاندارد جهانی و ملی تولید 

 .رود های برتر تولید میلگرد در کشور به شمار می نموده و یکی از کارخانه

توان به دسترسی به شاهراه ترانزیتی منطقه  های این مجتمع تولیدی می از برجستگی
 ۶۵۰جواری با نیروگاه حرارتی سهند بناب با امکان تولید  در استان آذربایجان شرقی، هم
مرزی غرب کشور اشاره کرد. به همین دلیل کارخانه  های مگاوات برق و نزدیکی به گمرک

 .گیرد تولید کننده برتر میلگرد در ایران قرار می 15ظفر بناب در لیست 

 قیمت میلگرد ظفر بناب :مشاهده کنید

 صنایع فوالد کاوه تیکمه داش .9

هزار تن،  ۳۰۰و با ظرفیت تولید ساالنه  ۱۳۸۷صنایع فوالد کاوه تیکمه داش در سال 
انواع میلگرد فوالدی در سایزهای مختلف در بخش محروم استان تبریز و در شهرک 

اد اشتغال برای افراد بومی منطقه تأسیس گردید صنعتی فوالد تیکمه داش باهدف ایج
و به یکی از تولیدکنندگان برتر میلگرد در کشور بدل شد. این مجموع تولیدی میلگرد 

 .کند روانه بازار می SFK steel خود را بانام اختصاری

ترین میلگردهای موجود در  ترین و باکیفیت میلگرد کاوه تیکمه داش یکی از محبوب
تولید و روانه بازار مصرف  ۸-۳۲که در دو نوع ساده و آجدار و در سایزهای  بازار بوده

هزار  ۶۰۰گردد. هدف فعلی این واحد، تولیدی افزایش ظرفیت تولید خود به حدود  می
تن در سال و افزودن امکان تولید محصوالت فوالدی اعم از ورق استیل، پروفیل، 

 .های صنعتی و مقاطع آلیاژی است لوله

 قیمت میلگرد کاوه تیکمه داش :ده کنیدمشاه

 

https://esfahanahan.com/product/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B8%D9%81%D8%B1/
https://esfahanahan.com/product/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A8-%D8%B8%D9%81%D8%B1/
https://esfahanahan.com/product/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4/
https://esfahanahan.com/product/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87-%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4/
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 جهان فوالد سیرجان.10

 

توسط شرکت توسعه و آبادانی  ۱۳۸۸شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان ابتدا در سال 
های زیر مجموعه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع  استان کرمان که از شرکت

ران متعلق به شرکت معدنی مس ایران است تشکیل شد و پس از تغییراتی در سهامدا
های وابسته و صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس  و صنعتی گل گهر و شرکت

 .های تابعه است ایران و شرکت

کارخانه را در دستور کار خود دارد. دو کارخانه  7های خود احداث  این شرکت در برنامه
و ریخته گری با احیاء به ظرفیت دو میلیون تن آهن اسفنجی، دو کارخانه ذوب 

ظرفیت دو میلیون تن شمش فوالدی در سال و سه کارخانه نورد و فوالد آلیاژی به 
 .میلیون تن محصوالت نوردی و آلیاژی 2ظرفیت تولید 

توان به آهن اسفنجی، بریکت سرد، بیلت و انواع  از محصوالت تولیدی این کارخانه می
اشاره کرد. میلگرد تولیدی این کارخانه در سه گروه ساده )س  32تا  8میلگرد از سایز 

شوند. این  طبقه بندی می( ۴۰۰و آجدار جناغی )آج ( ۳۴۰، آجدار مارپیچ )آج (۲۴۰
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ای آجدار جناغی با استفاده از روش ترمکس جهت بهبود شرکت قادر به تولید میلگرده
 .خواص مکانیکی میلگرد است

 قیمت میلگرد سیرجان :مشاهده کنید

 کارخانه سرمد ابرکوه یزد.11

 

در راستای تولید محصوالت فوالدی همچون شمش فوالدی و میلگرد  ۱۳۹۱در سال 
هزار تن  450ارخانه با ظرفیت تولید کارخانه سرمد ابر کوه یزد تأسیس گردید. این ک

های برتر  صورت سالیانه یکی از کارخانه هزار تن شمش فوالدی به 600میلگرد آجدار و 
 .تولید میلگرد در کشور است

 صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوه یزد با بهره گیری از فناوری پیشرفته شرکت ایتالیایی
STG کشور در صنعت فوالد توانسته است  و استفاده از دانش و تخصص کارشناسان

میلی متر باکیفیت و مرغوبیت بسیار باال تولید نماید و  ۳۲تا  ۸میلگرد آجدار در سایز 
، محصوالتی طبق استانداردهای 3132عالوه بر رعایت استاندارد ملی ایران به شماره 

 .مورد تأیید جهانی تولید نماید

 

https://esfahanahan.com/product/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86/
https://esfahanahan.com/product/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86/
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 قیمت میلگرد سرمد ابر کوه : مشاهده کنید

 کارخانه فوالد آلیاژی ایران. 12

خاورمیانه  ترین تولید کننده انواع فوالد آلیاژی در ایران و شرکت فوالد آلیاژی ایران بزرگ
به بهره  1378های تولید فوالد آلیاژی دنیا است که در سال  ترین کارخانه و یکی از مدرن

 .برداری رسیده است

های فوالد سازی، نورد مقاطع سنگین، نورد مقاطع سبک، عملیات حرارتی و  کارخانه
ش فنی ترین تجهیزات و برخوردار از باالترین سطح دان تکمیل کاری، مجهز به پیشرفته

روز دنیاست که امکان تولید فوالدهای آلیاژی و مخصوص را با بهترین کیفیت و منطبق 
 .المللی میسر ساخته است با استانداردهای بین

محصوالت این شرکت در صنایع خودرو سازی، ماشین سازی، نفت و گاز و پتروشیمی، 
صنایع ویژه کاربرد  ابزارسازی، نیروگاهی، ریلی، ساخت لوازم پزشکی و جراحی و سایر

وسیع دارد. عالوه بر موارد ذکر شده تولید انواع میلگرد آلیاژی برای استفاده در موارد 
خاص این مجتمع فوالد سازی را جزو لیست بهترین تولید کنندگان میلگرد کشور قرار 

 .داده است

وارد خاص و به دلیل ارائه محصوالت منحصر بفرد و با فناوری تولید باال و استفاده در م
تولید کننده برتر میلگرد ایران قرار  15حساس مجتمع فوالد آلیاژی ایران جزو لیست 

 .گیرد می

 

 

 

 

 

https://esfahanahan.com/product/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%87/
https://esfahanahan.com/product/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%87/
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 فوالد خرمدشت تاکستان. 13

 

هزار تن در شهر  ۳۰۰با ظرفیت اسمی  ۱۳۸۸ شرکت فوالد خرمدشت تاکستان در سال
به بهره برداری رسید. کارخانه فوالد  ۱۳۸۹تاکستان استان قزوین تأسیس و در سال 

 ۴۰۰و آج  ۳۴۰خرمدشت تاکستان با خط تولید پیشرفته خود توانایی تولید میلگرد آج 
 .را دارد ۳۲تا  ۸با سایز 

به اول صادرات شهرستان تاکستان در یکی از افتخارات این مجموعه تولیدی، کسب رت
 .است ۱۳۹۸تیرماه سال 

 قیمت میلگرد خرمدشت :مشاهده کنید

 کارخانه فوالد کویر کاشان.14

https://esfahanahan.com/product/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%AA/
https://esfahanahan.com/product/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D9%85%D8%AF%D8%B4%D8%AA/
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توان کارخانه فوالد کویر کاشان  یکی دیگر از تولید کنندگان برتر میلگرد ایران را می
تأسیس شد. اما  1379دانست، این مجموعه در ابتدا با نام شرکت فراب کویر در سال 

ییر فعالیت داده و به تولید محصوالت فوالدی روی آورد و در اواسط پس از دو سال تغ
فرایند تأسیس یک خط تولید میلگرد ساده و آجدار شروع شد. پس  81مرداد ماه سال 

میلگرد تولیدی کارخانه فوالد کویر کاشان  1386سال در اوایل سال  5از گذشت 
 .صورت رسمی روانه بازار شد به

هزار تن محصوالت فوالدی را دارد  ۳۵۰اشان، ساالنه ظرفیت تولید کارخانه فوالد کویر ک
توان به قابلیت جوشکاری و مقاومت  های آن می ترین ویژگی عنوان یکی از برجسته و به

آج ) A4 عالوه بر موارد ذکر شده این کارخانه قادر به تولید میلگرد .بسیار باال اشاره کرد
 .تی مناسب استباقابلیت جوش پذیری و داکتیلی( ۵۲۰

این کارخانه میلگرد آجدار را در سایزهای رایج موجود در بازار کشور تولید نموده و عالوه 
نماید. اهمیت تولید این محصول، کاهش مصرف  را نیز تولید می 40بر آن میلگرد سایز 

 .های بتنی بزرگ است میلگرد در سازه

 قیمت میلگرد کویر کاشان :مشاهده کنید

 کارخانه نورد کوثر اهواز. 15

تاسیس شد و به عنوان یکی از  1342کارخانه نورد کوثر اهواز در سال 
انواع میلگرد است. این کارخانه در حال حاضر، با  های تولید کننده کارخانه  ترین بزرگ

تن در سال، به تولید انواع میلگرد ساده، آجدار و نبشی فوالدی  ۱۵۳۰۰۰۰ظرفیتی بالغ بر 

https://esfahanahan.com/product/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86/
https://esfahanahan.com/product/%D9%85%DB%8C%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86/
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پردازد. میلگردهای تولید شده در این کارخانه از نوع ساده یا آجدار، در سایزهای  می
 .میلی متر است ۱۲٫۵تا  ۵٫۵ز سایز میلی متر و مفتول ساده و آجدار ا ۴۰تا  ۱۴سایزهای 

قیمت محصوالت این کارخانه، برای فعاالن صنعت آهن و فوالد از اهمیت زیادی 
برخوردار است، چرا که این محصول دارای کیفیت باالیی است و بین افرادی که در این 

 .شود حوزه فعالیت دارند، به عنوان یک محصول پرطرفدار و محبوب شناخته می

کارخانه برتر تولید میلگرد در کشور را معرفی کنیم. اگر  15مطلب سعی کردیم در این 
ای در این لیست نبود و شما آن را جزو کارخانه های برتر تولید کننده میلگرد در  کارخانه

دانید، آن را از طریق بخش نظرات به همراه دلیل بیان کنید تا ما این مطلب  کشور می
یم و نام توضیحات کارخانه مربوطه را به این لیست اضافه را با دیگاه شما بررسی کن

 .کنیم

 


