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(ریال)قیمت واحدسایزنام محصول(ریال)قیمت واحدسایزنام محصول®قیمت  واحدسایزنام محصول

3,071,500متر16*3کابل تخت افشان1,020,400متر16*1کابل افشان33,320متر0/5*1سیم افشان

4,801,500متر25*3کابل تخت افشان1,531,900متر25*1کابل افشان48,190متر0/75*1سیم افشان

6,607,000متر35*3کابل تخت افشان2,127,400متر35*1کابل افشان63,700متر1*1سیم افشان

9,374,000متر50*3کابل تخت افشان3,023,900متر50*1کابل افشان86,170متر1/5*1سیم افشان

13,144,000متر70*3کابل تخت افشان4,251,200متر70*1کابل افشان140,590متر2/5*1سیم افشان

17,850,000متر95*3کابل تخت افشان5,707,200متر95*1کابل افشان231,100متر4*1سیم افشان

7,314,000متر120*1کابل افشان342,540متر6*1سیم افشان

5,525,000متر16+25*3کابل افشان14,570,000متر240*1کابل افشان601,200متر10*1سیم افشان

7,258,000متر16+35*3کابل افشان921,300متر16*1سیم افشان

10,593,000متر25+50*3کابل افشان89,520متر0/5*2کابل افشان1,420,000متر25*1سیم افشان

14,883,000متر35+70*3کابل افشان138,160متر0/75*2کابل افشان1,998,000متر35*1سیم افشان

167,000متر1*2کابل افشان2,868,000متر50*1سیم افشان

294,800متر1*4کابل افشان231,700متر1/5*2کابل افشان4,076,900متر70*1سیم افشان

407,900متر1/5*4کابل افشان367,200متر2/5*2کابل افشان5,512,000متر95*1سیم افشان

665,900متر2/5*4کابل افشان568,000متر4*2کابل افشان7,134,000متر120*1سیم افشان

1,034,000متر4*4کابل افشان789,000متر6*2کابل افشان

1,480,000متر6*4کابل افشان1,313,000متر10*2کابل افشان

2,471,900متر10*4کابل افشان73,530متر0/5*2سیم نایلون

3,665,000متر16*4کابل افشان122,200متر0/5*3کابل افشان104,100متر0/75*2سیم نایلون

182,800متر0/75*3کابل افشان13,320متر1*2سیم نایلون

228,700متر1*3کابل افشان187,200متر1/5*2سیم نایلون

520,700متر1/5*5کابل افشان318,300متر1/5*3کابل افشان297,700متر2/5*2سیم نایلون

823,100متر2/5*5کابل افشان506,700متر2/5*3کابل افشان

1,315,000متر4*5کابل افشان790,300متر4*3کابل افشان

1,896,000متر6*5کابل افشان1,156,000متر6*3کابل افشان

3,075,000متر10*5کابل افشان1,872,000متر10*3کابل افشان81,540متر0/5*2سیم کیسه ای

4,598,000متر16*5کابل افشان2,814,000متر16*3کابل افشان11,300متر0/75*2سیم کیسه ای

سیم نایلون

 رشته3کابل افشان 

 رشته5کابل افشان 

سیم کیسه ای

 رشته4کابل افشان 

ا  ی ب اهمراه رد ج امروز ، گنج ف م ، رن ید سال تول

لیست قیمت شرکت صنایع سیم و کابل مشهد

1:شماره تغییرات1402/02/12:تاریخ قیمت گذاری

 رشته3کابل تخت افشان  رشته1کابل افشان  رشته1سیم افشان 

 رشته3/5کابل افشان 

 رشته2کابل افشان 
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1,359,000متر4*4کابل مفتول663,100متر10*1سیم مفتول156,000متر0/5*2کابل شیلدار

1,777,200متر6*4کابل مفتول989,500متر16*1سیم مفتول197,100متر0/75*2کابل شیلدار

2,797,900متر10*4کابل مفتول238,000متر1*2کابل شیلدار

4,686,900متر16*4کابل مفتول1,037,200متر16*1کابل مفتول324,800متر1/5*2کابل شیلدار

1,588,700متر25*1کابل مفتول483,500متر2/5*2کابل شیلدار

585,700متر1*7کابل فرمان2,134,200متر35*1کابل مفتول

815,100متر1*10کابل فرمان2,984,000متر50*1کابل مفتول262,100متر0/75*3کابل شیلدار

1,196,800متر1*16کابل فرمان4,167,400متر70*1کابل مفتول324,900متر1*3کابل شیلدار

871,000متر1/5*7کابل فرمان5,747,400متر95*1کابل مفتول444,800متر1/5*3کابل شیلدار

1,233,300متر1/5*10کابل فرمان7,212,800متر120*1کابل مفتول673,400متر2/5*3کابل شیلدار

1,438,400متر1/5*12کابل فرمان8,666,000متر150*1کابل مفتول

1,930,900متر1/5*16کابل فرمان11,048,000متر185*1کابل مفتول331,800متر0/75*4کابل شیلدار

2,140,000متر1/5*18کابل فرمان14,283,000متر240*1کابل مفتول462,300متر1*4کابل شیلدار

2,525,300متر1/5*21کابل فرمان17,685,000متر300*1کابل مفتول572,500متر1/5*4کابل شیلدار

2,880,000متر1/5*24کابل فرمان873,100متر2/5*4کابل شیلدار

366,200متر1/5*2کابل مفتول

1,904,000متر25کابل جوش482,600متر2/5*2کابل مفتول120,100متر

2,594,000متر35کابل جوش715,500متر4*2کابل مفتول215,200متر

3,643,000متر50کابل جوش1,024,600متر6*2کابل مفتول304,900متر

1,733,100متر10*2کابل مفتول470,800متر

162,600متر704,500متر

108,700متر5,720,700متر16+25*3کابل مفتول916,600متر

156,900متر7,391,000متر16+35*3کابل مفتول1,130,300متر

179,500متر9,800,000متر25+50*3کابل مفتول

267,300متر13,861,000متر35+70*3کابل مفتول

823,300متر18,950,000متر50+95*3کابل مفتول130,200متر

323,800متر24,700,000متر70+120*3کابل مفتول233,800متر

29,094,000متر70+150*3کابل مفتول337,500متر

1,022,000متر6+6*1کابل کنستانتریک37,094,000متر95+185*3کابل مفتول525,600متر  زمینی0/6 زوج 10کابل 

RG11کابل  زمینی0/6 زوج 2کابل 

KNXکابل  زمینی0/6 زوج 4کابل 

کابل کنستانتریک زمینی0/6 زوج 6کابل 

کابل آنتن داخلی هوایی0/6 زوج 20کابل 

RG-59کابل  هوایی0/6 زوج 25کابل 

 زمینی0/6کابل زوجی 
 ترکیبیRG-59کابل 

RG6کابل 

کابل آنتن کواکسیال رشته3/5کابل مفتول  هوایی0/6 زوج 15کابل 

 رشته1کابل مفتول 

کابل فرمان

 رشته3کابل شیلدار 

 رشته4کابل شیلدار 

 رشته2کابل مفتول 

کابل جوش هوایی0/6کابل زوجی 

 هوایی0/6 زوج 2کابل 

 هوایی0/6 زوج 4کابل 

 هوایی0/6 زوج 6کابل 

کابل کواکسیال هوایی0/6 زوج 10کابل 

لیست قیمت شرکت صنایع سیم و کابل مشهد

1:شماره تغییرات1402/02/12:تاریخ قیمت گذاری

 رشته4کابل مفتول  رشته1سیم مفتول  رشته2کابل شیلدار 

ا  ی ب اهمراه رد ج امروز ، گنج ف م ، رن ید سال تول
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245,700متر619,300متر10*4کابل آلومینیوم186,100متر16*1کابل آلومینیوم

345,000متر788,900متر16*4کابل آلومینیوم260,200متر25*1کابل آلومینیوم

441,600متر326,800متر35*1کابل آلومینیوم

260,600متر429,700متر50*1کابل آلومینیوم

499,000متر1/5*2کابل ضد حریق1,524,000متر565,800متر70*1کابل آلومینیوم

666,000متر1/5*3کابل ضد حریق1,817,000متر736,300متر95*1کابل آلومینیوم

2,367,000متر970,900متر120*1کابل آلومینیوم

1,535,000متر0/75*20کابل آسانسوری3,050,000متر1,143,900متر150*1کابل آلومینیوم

1,843,000متر0/75*24کابل آسانسوری3,645,000متر1,446,000متر185*1کابل آلومینیوم

1,810,000متر240*1کابل آلومینیوم

2,239,600متر300*1کابل آلومینیوم

2,812,700متر400*1کابل آلومینیوم

3,594,800متر500*1کابل آلومینیوم

439,400متر10*2کابل آلومینیوم

514,400متر16*2کابل آلومینیوم

722,300متر25*2کابل آلومینیوم

1,077,100متر16+25*3کابل آلومینیوم

1,306,600متر16+35*3کابل آلومینیوم

1,601,300متر25+50*3کابل آلومینیوم

2,173,800متر35+70*3کابل آلومینیوم

2,801,500متر50+95*3کابل آلومینیوم

3,621,100متر70+120*3کابل آلومینیوم

4,248,100متر70+150*3کابل آلومینیوم

5,276,700متر95+185*3کابل آلومینیوم

 رشته3/5کابل آلومینیوم 

 خودنگهدار4×95+25+25کابل 

 خودنگهدار4×120+25+25کابل 

راه های ارتباط با دفتر فروش سیم و کابل مشهد                                           
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 رشته2کابل آلومینیوم 

(هالوژن فری)کابل ضد حریق  خودنگهدار1×16+16کابل 

 خودنگهدار4×35+25+25کابل 

 خودنگهدار4×50+25+25کابل 

کابل آسانسوری خودنگهدار4×70+25+25کابل 

ACSRکابل روکش دار 
CAT6 SFTP

ا  ی ب اهمراه رد ج امروز ، گنج ف م ، رن ید سال تول

لیست قیمت شرکت صنایع سیم و کابل مشهد

1:شماره تغییرات1402/02/12:تاریخ قیمت گذاری

کابل شبکه رشته4کابل آلومینیوم  رشته1کابل آلومینیوم 

CAT6 UTP

CAT6 FTP


