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 محدودیت سفارش 

هفته جاري

                350سیمان فراز فیروز کوهسیمان تیپ14926112

                300سیمان فراز فیروز کوهسیمان تیپ24926142

                350شرکت بین المللی ساروج بوشهرسیمان تیپ34927162

                120شرکت بین المللی ساروج بوشهرسیمان تیپ44927172

                  50ساروج اصفهانسیمان تیپ 54925951-325

                200ساروج اصفهانسیمان تیپ 64925961-425

                300شرکت سیمان اردستانسیمان تیپ74925422

             1,050شرکت سیمان اردستانسیمان تیپ84925442

                400سیمان ارومیهسیمان تیپ94926812

                140سیمان ارومیهسیمان تیپ104926822

             2,500سیمان ارومیهسیمان تیپ 114926831-425

             1,400سیمان ارومیهسیمان تیپ 124926841-425

                  80سیمان ارومیهسیمان تیپ134926862

                  80سیمان ارومیهسیمان تیپ144926892

             1,200سیمان ارومیهسیمان تیپ 154926901-425

                480سیمان ارومیهسیمان تیپ 164926911-425

                280سیمان استهبانسیمان تیپ 174927641-425

             1,200سیمان اصفهانسیمان تیپ 184927581-325

                  30سیمان آبادهسیمان تیپ194924492

             2,000سیمان آبیکسیمان تیپ204925092

             2,000سیمان آبیکسیمان تیپ214925102

                820کارخانه سیمان آذر آبادگان خويسیمان تیپ224927412

                240کارخانه سیمان آذر آبادگان خويسیمان تیپ234927432

                450سیمان آرتااردبیلسیمان تیپ244925702

                850سیمان بجنوردسیمان تیپ254927062

             1,000سیمان بجنوردسیمان تیپ264927112

             1,040سیمان بجنوردسیمان تیپ 274927131-325

                400سیمان بجنوردسیمان تیپ 284927151-425

                650سیمان پیوند گلستانسیمان تیپ294925282



                500سیمان پیوند گلستانسیمان تیپ304925322

                  80سیمان توسعه ماهان کرمانسیمان تیپ314926642

                150سیمان جوینسیمان تیپ324925332

                240سیمان جوینسیمان تیپ334925352

                250سیمان خاشسیمان تیپ344925112

                450سیمان خاشسیمان تیپ354925122

             1,500سیمان خزرسیمان تیپ364925172

             2,500سیمان خزرسیمان تیپ374925192

                400شرکت سیمان خوزستانسیمان تیپ384926692

             3,000شرکت سیمان خوزستانسیمان تیپ394926712

                400شرکت سیمان خوزستانسیمان تیپ404926742

             2,300شرکت سیمان خوزستانسیمان تیپ414926762

                720سیمان دشتستانسیمان تیپ424924952

                600سیمان دشتستانسیمان تیپ434924972

             1,200سیمان دورودسیمان تیپ444926962

             1,000سیمان دورودسیمان تیپ454926982

                150صنایع سیمان زابلسیمان تیپ464925552

                200صنایع سیمان زابلسیمان تیپ474925562

                800سیمان زاوه تربتسیمان تیپ484925212

                960سیمان زاوه تربتسیمان تیپ494925292

                200شرکت سیمان زنجانسیمان تیپ 504927201-325

             1,250شرکت سیمان ساوهسیمان تیپ514925132

             1,750شرکت سیمان ساوهسیمان تیپ524925142

             2,800سیمان سپاهانسیمان تیپ534923662

                240سیمان سپاهانسیمان تیپ544923672

                720سیمان سپاهانسیمان تیپ 554923681-325

                  80سیمان سپهر قیر و کارزینسیمان تیپ564925992

                150سیمان سپهر قیر و کارزینسیمان تیپ574926002

             1,450سیمان شاهرودسیمان تیپ584926942

             1,300سیمان شاهرودسیمان تیپ594926952

             1,260سیمان شرقسیمان تیپ604926022



                500سیمان شمالسیمان تیپ614926232

             1,500کارخانجات سیمان صوفیانسیمان تیپ624925232

             1,500کارخانجات سیمان صوفیانسیمان تیپ634925252

             1,050سیمان عمران اناركسیمان تیپ644924822

                400سیمان عمران اناركسیمان تیپ654924842

                400صنایع سیمان غربسیمان تیپ664926182

                500صنایع سیمان غربسیمان تیپ674926202

             2,000صنایع سیمان غربسیمان تیپ 684926221-325

                500صنایع سیمان غربسیمان تیپ694926292

                500صنایع سیمان غربسیمان تیپ704926312

             1,000سیمان فارسسیمان تیپ714925222

                900سیمان فارس نوسیمان تیپ724926492

                910سیمان فارس نوسیمان تیپ734926512

                100سیمان فارس نوسیمان تیپ 744926531-525

                140سیمان فارس نوسیمان 754926561-525

             1,000سیمان فارس نوسیمان تیپ764926582

             1,000سیمان فارس نوسیمان تیپ774926592

                300سیمان فارس نوسیمان تیپ 784926611-525

                300سیمان فارس نوسیمان 794926621-525

             1,190تولیدي سیمان فیروزکوهسیمان تیپ804926092

                350تولیدي سیمان فیروزکوهسیمان تیپ814926102

             1,360شرکت سیمان قاینسیمان تیپ824925262

             1,000شرکت سیمان قاینسیمان تیپ834925272

                600سیمان کاوان بوکانسیمان تیپ844925672

                320سیمان کاوان بوکانسیمان تیپ854925682

                300سیمان کردستانسیمان تیپ 864923091-425

                400سیمان کردستانسیمان تیپ874923102

                240شرکت گروه صنایع سیمان کرمانسیمان تیپ884926392

                400شرکت گروه صنایع سیمان کرمانسیمان تیپ894926412

                420سیمان کویر کاشانسیمان تیپ904927452

                200سیمان کویر کاشانسیمان تیپ914927472



             1,400شرکت سیمان مازندرانسیمان تیپ924926322

             1,100شرکت سیمان مازندرانسیمان تیپ934926332

                900شرکت سیمان ممتازان کرمانسیمان تیپ944926702

                560شرکت سیمان ممتازان کرمانسیمان تیپ954926732

             1,000سیمان مند دشتیسیمان تیپ964925012

                500سیمان مند دشتیسیمان تیپ974925022

                980سیمان نیزار قمسیمان تیپ984927592

                150سیمان نیزار قمسیمان تیپ994927612

                240سیمان نیزار قمسیمان تیپ 1004927621-425

                960سیمان هرمزگانسیمان تیپ1014925492

             1,600سیمان هرمزگانسیمان تیپ1024925502

                600سیمان هگمتانسیمان تیپ1034925522

             1,680سیمان هگمتانسیمان تیپ1044925622

                200صنایع سیمان سامان غربسیمان تیپ 1054924641-425

             1,750صنایع سیمان سامان غربسیمان تیپ1064924722

             1,250صنایع سیمان سامان غربسیمان تیپ1074924792

                560صنایع سیمان نهاوندسیمان تیپ1084925342

                300صنایع سیمان نهاوندسیمان تیپ1094925362

                600کارخانجات سیمان المردسیمان تیپ1104926992

                510کارخانجات سیمان المردسیمان تیپ1114927022

                560مجتمع سیمان غرب آسیاسیمان تیپ1124925402

                200مجتمع سیمان غرب آسیاسیمان تیپ1134925532


