
بازدهی %قیمت پایانیقیمت پایهنمادشرکتردیف

1,000/0011,009/001,275/90ومشانفنی و مهندسی مشانیر. سر1

3,331/0038,228/001,055/15غنوشنوش مازندران2

2,200/0013,621/00835/52نکاالنهادهای مالی بورس کاالی ایران3

10,994/00100,195/00812/27شرنگیرنگین4

3,182/0025,719/00708/89حپترومهندسی حمل و نقل پتروشیمی5

5,460/0037,145/00580/31کرمانتوسعه و عمران استان کرمان. سر6

7,142/0042,586/00507/48غگلستاشیر پاستوریزه پگاه گلستان7

5,531/0033,378/00503/47کفپارسفرآورده نسوز پارس8

3,629/0020,584/00467/21قثابتقند ثابت خراسان9

5,485/0020,906/00455/91بسویچپارس سوئیچ10

1,925/0010,336/00439/53غالبرلبنیات کالبر11

7,526/0040,313/00436/11خلنتلنت ترمز12

11,856/0029,458/00435/44شتوکاتوکا رنگ فوالد سپاهان13

8,600/0045,571/00433/62قاسمقاسم ایران14

3,150/0016,576/00426/22درهآوردارویی ره آورد تامین15

7,296/0025,645/00416/54دفارادارو فارابی16

6,025/0028,282/00376/37زکشتکشاورزی مکانیزه اصفهان کشت17

1,300/006,184/00375/69سباقرسیمان باقران18

2,498/0011,630/00365/57بالبرکابل البرز19

3,978/0018,040/00365/31دشیمیشیمی داروپخش20

2,129/009,729/00356/98حتوکاحمل و نقل توکا21

6,146/0018,418/00349/86تلیسهتلیسه نمونه22

7,584/0030,260/00349/10دپارسپارس دارو23

3,565/0015,422/00348/58کی بی سیکی بی سی24

3,196/0013,986/00345/43غپینوپارس مینو25

3,000/0013,012/00343/73کمیناشیشه سازی مینا26

2,319/0010,228/00341/05سدشتسیمان دشتستان27

2,176/009,536/00338/24ددامزاگرس فارمد پارس28

964/004,199/00335/58ولیزلیزینگ ایران29

40,150/0059,105/00333/48دقاضیداروسازی قاضی30

4,991/0021,493/00330/64ثنظامساختمانی نظام مهندسی ایران. سر31

4,117/0012,544/00329/48فرابورسفرابورس ایران32

2,825/0011,993/00325/95داوهداروسازی آوه سینا33

15,391/0036,069/00321/83غچینکشت و صنعت چین چین34

18,595/007,480/00319/69دزهراویدارو زهراوی35

15,000/0061,866/00312/45وملی(هلدینگ)گروه صنعتی ملی 36

3,353/0013,746/00309/96بکامشهید قندی37

1,568/006,373/00309/18حآساآسیا سیر ارس38

5,521/0021,614/00308/69دتمادمواد داروپخش39

8,823/0033,487/00302/21دلردارو اکسیر40

2,928/0011,440/00290/71چکاوهکاغذ سازی کاوه41

6,734/0025,685/00287/36غگرجیبیسکویت گرجی42

14,215/0054,803/00285/88چکارنکارتن ایران43

5,924/0022,786/00284/64فمرادآلومراد44

4,087/0015,678/00283/61قشکرشکر شاهرود45

3,073/0011,750/00282/43شلعابلعابیران46

4,152/0010,225/00281/99وآذرتوسعه آذربایجان. سر47

3,027/009,247/00279/87خگسترایران خودرو. سر48

2,628/008,077/00279/81پخشپخش البرز49



4,304/009,084/00279/40ختراکریخته گری تراکتور50

6,331/0023,656/00278/08سصفهاسیمان اصفهان51

3,728/0014,038/00277/90کسراسرامیک اردکان52

5,128/0018,883/00274/67غبهنوشبهنوش53

6,582/0023,947/00268/54فسربملی سرب و روی54

1,713/006,170/00267/19دسانکوسبحان آنکولوژی55

7,848/0025,140/00263/99داروکارخانجات داروپخش56

2,706/002,808/00263/88ثنوسانوسازی و ساختمان تهران57

7,088/0016,125/00260/02کمرجانمرجان کار58

8,007/0028,015/00259/87غصینو(خرمدره)صنعتی مینو 59

1,700/005,991/00259/47آسیابیمه آسیا60

1,602/005,480/00257/05سدبیرتدبیرگران فارس و خوزستان. سر61

12,174/0043,273/00255/45غگلگلوکوزان62

2,743/006,307/00252/87تکنوتکنوتار63

2,316/008,097/00249/61کاذرفرآورده های نسوز آذر64

6,620/0022,542/00247/92کپشیرپشم شیشه ایران65

5,215/0016,940/00247/46کپارسکاشی پارس66

5,251/0017,789/00247/34کگازشیشه و گاز67

7,856/0027,177/00246/00نمرینوایران مرینوس68

3,200/0011,001/00243/78تپمپیپمپ ایران69

6,100/0020,063/00242/02لپارسپارس الکتریک70

3,426/0011,456/00241/68دامیندارو امین71

11,055/0037,131/00241/30خودکفاخودکفایی آزادگان72

1,865/006,245/00241/29دیرانایران دارو73

3,727/0012,637/00239/07سترانسیمان تهران74

8,134/0027,511/00238/22شموادالیاف مصنوعی75

7,863/0026,527/00237/36کشرقصنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود76

8,316/0027,741/00237/19غسالمسالمین77

4,943/0015,904/00236/92حخزرکشتیرانی دریای خزر78

4,212/0013,550/00235/94حتایدتاید واتر خاورمیانه79

13,679/0045,813/00235/57بمپناتولید برق عسلویه مپنا80

2,741/007,405/00232/67دبالکالبرز بالک81

3,380/0011,219/00231/92وساختساختمان ایران. سر82

8,695/0028,096/00231/75زپارسکشت و صنعت و دامپروری پارس83

1,531/005,056/00230/89ختوقاقطعات اتومبیل84

6,496/0019,450/00230/20تیپیکودارویی تامین. سر85

1,511/004,983/00229/78وهورمدیریت انرژی امید تابان هور86

2,992/009,655/00229/38کوثربیمه کوثر87

12,557/0038,162/00229/23وپخشداروپخش88

4,454/0014,103/00225/17غمینوصنایع غذایی مینو شرق89

9,131/0028,152/00223/54دابوردارو ابوریحان90

4,243/0013,689/00222/63تاپکیشتجارت الکترونیک پارسیان کیش91

5,773/0013,850/00222/48کبورسکارگزاران بورس اوراق بهادار92

6,417/0020,451/00218/70کحافظکاشی حافظ93

1,398/004,441/00217/67آیندهآینده سازان بهشت پارس94

1,288/003,927/00215/76وبهمنبهمن. سر95

1,653/005,066/00214/94بزاگرسنیروگاه زاگرس کوثر96

1,153/003,603/00212/49خوسازمحورسازان97

5,273/0015,974/00211/47بنیرونیروترانس98

1,819/005,442/00210/17سرودسیمان شاهرود99



2,353/007,258/00209/86دلقمادارو لقمان100

6,586/0019,973/00209/34غشانپگاه خراسان101

746/002,284/00206/17توسعهاعتباری توسعه102

9,208/0028,175/00205/98بکابجوشکاب یزد103

6,928/0020,762/00205/46بشهابالمپ پارس شهاب104

3,531/0010,665/00202/04سکارونسیمان کارون105

1,205/003,631/00201/33اتکامبیمه اتکائی امین106

4,293/0012,232/00201/23دکیمیکیمیدارو107

1,818/005,433/00198/84سبزواسیمان الر سبزوار108

1,084/003,238/00198/71وپارسبانک پارسیان109

17,038/0050,763/00197/94نتوسپشم بافی توس110

2,188/005,238/00194/39والبرالبرز. سر111

2,788/007,998/00193/33کرازیشیشه دارویی رازی112

17,548/0050,655/00193/22شسیناشیمیایی سینا113

8,120/0022,371/00192/50کمنگنزمعادن منگنز ایران114

5,700/0015,865/00190/61دکپسولتولید ژالتین کپسول ایران115

1,264/003,648/00188/61ولغدرلیزینگ خودرو غدیر116

7,231/0020,491/00188/22مادیراصنایع ماشینهای اداری ایران117

8,077/0015,562/00187/79لخانهلوازم خانگی پارس118

6,178/0017,507/00187/26غپآذرپگاه آذربایجان شرقی119

1,944/001,769/00187/14خریختصنایع ریخته گری ایران120

7,572/0021,218/00185/66سفارسیمان فارس121

3,291/009,330/00185/63آبینکشت و صنعت آبشیرین122

2,712/007,545/00185/58توریلتوکا ریل123

4,006/0010,594/00185/42تایراتراکتورسازی124

4,987/0010,985/00184/87چدنچدن سازان125

4,488/0012,290/00184/54زمگسامگسال126

1,744/004,951/00183/89تمحرکهماشین سازی نیرو محرکه127

5,204/0010,425/00183/32چافستافست128

2,997/008,439/00182/92ختوررادیاتور ایران129

2,541/007,154/00182/72دکوثرداروسازی کوثر130

3,759/0010,572/00181/25قشیرقند شیروان قوچان131

2,797/006,226/00179/97دتولیدداروسازی تولید دارو132

4,730/0012,869/00177/99غدیسپاکدیس133

549/001,445/00177/78بخاوربیمه زندگی خاورمیانه134

3,544/009,247/00176/72کساوهکاشی سینا135

895/002,313/00176/31بنوبیمه تجارت نو136

19,312/002,678/00176/02وسدیدگروه صنعتی سدید137

10,667/0028,589/00175/61گکوثرهتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان138

4,702/0012,222/00175/24دالبرالبرزدارو139

4,093/0011,200/00175/10وثوقوثوق امین. سر140

7,404/0020,182/00174/07البساآبسال141

2,691/007,368/00173/80ساروجساروج بوشهر142

1,586/004,826/00172/50برکتدارویی برکت143

1,141/003,108/00172/39دیبانک دی144

2,906/007,882/00172/30سهگمتسیمان هگمتان145

6,291/0016,503/00171/86فجامجام دارو146

2,431/006,595/00171/29وپتروپتروشیمی. سر147

4,200/0011,331/00170/98زماهانگوشت مرغ ماهان148

1,206/003,135/00169/90البرزبیمه البرز149



1,771/004,775/00169/62خکمککمک فنر ایندامین150

19,410/0016,647/00168/32کاسپینکاسپین تامین151

6,241/0016,689/00167/41معیار معیار صنعت پارس. سر152

1,820/003,824/00167/03اعتالاعتالء البرز. سر153

13,908/0031,803/00166/71غشصفاپگاه اصفهان154

30,578/0081,484/00166/48غدشتدشت مرغاب155

1,223/003,257/00166/31خزرفنرسازی زر156

15,775/0040,672/00164/42زشگزاشیر و گوشت زاگرس شهرکرد157

1,105/002,913/00163/62پالسکپالسکوکار سایپا158

22,187/002,657/00163/46سفاسیفارسیت اهواز159

3,948/006,895/00162/47لسرماسرماآفرین160

4,843/0012,645/00161/10قنیشاقند نیشابور161

12,283/0030,500/00160/52غگلپاشیر پاستوریزه پگاه گلپایگان162

2,500/006,509/00160/36سپرمیپرمیت163

5,294/0013,730/00159/92غاذرکشت و صنعت پیاذر164

1,652/004,285/00159/38ثرودمسکن زاینده رود. سر165

2,843/007,367/00159/13وجامیجامی. سر166

3,444/008,583/00157/93مدارانداده پردازی ایران167

27,317/0067,388/00157/67پاکشوگروه صنعتی پاکشو168

3,050/007,718/00156/66افراافرانت169

4,557/0011,576/00154/03بهپاکصنعتی بهپاک170

1,182/002,814/00153/30ولملتواسپاری ملت171

1,818/004,343/00152/64سفارسسیمان فارس و خوزستان172

5,634/0010,562/00152/62بورسبورس اوراق بهادار تهران173

8,433/0021,130/00152/34لبوتانصنعتی بوتان174

2,899/007,306/00152/02دروزروز دارو175

1,027/002,584/00151/61تکمباکمباین سازی176

820/002,060/00151/22وآفریبیمه کارآفرین177

8,340/0013,866/00151/19اکاالکارگزاران بورس کاالی ایران178

25,140/0060,123/00149/89افقفروشگاه های افق کوروش179

8,801/0011,821/00149/84خفوالخدمات فنی فوالد یزد180

6,597/0015,701/00149/83پتایرایران تایر181

1,729/004,313/00149/45کصدفکاشی صدف سرام استقالل آباده182

6,229/0015,509/00148/98تکنارمعادن مس تکنار183

856/002,095/00148/83آریانپارس آریان. سر184

3,080/007,642/00148/12سیالمسیمان ایالم185

1,837/004,433/00147/85وتوکاتوکا فوالد. سر186

7,787/0012,759/00147/70تکاالتولیدکنندگان بورس کاالی ایران187

1,693/003,922/00147/61سارابسیمان داراب188

21,450/0051,605/00147/58خپویشسازه پویش189

2,512/006,015/00147/41ونیکیملی. سر190

12,647/0030,844/00147/05غفارسپگاه فارس191

4,106/009,423/00146/54دجابردارو جابرابن حیان192

4,631/0011,343/00145/00فلولهلوله و ماشین سازی193

4,720/0011,560/00144/92شیرانصنایع شیمیایی ایران194

1,518/003,306/00144/09وسرمدبیمه سرمد195

1,291/003,120/00141/67لکمامخابراتی ایران196

3,974/009,540/00141/57دحاویداروسازی الحاوی197

34,540/0072,729/00141/33دشیریشیرین دارو198

6,326/0014,565/00141/31داسوهدارو اسوه199



1,909/004,315/00140/70مابیمه ما200

969/002,330/00140/45ثشرقمسکن شمال شرق. سر201

3,158/007,590/00140/34مفاخرتوسعه فناوری اطالعات خوارزمی202

2,165/005,183/00139/40دانابیمه دانا203

8,760/0020,935/00138/98فنوردنورد قطعات فوالدی204

5,016/0011,737/00138/98تکشاخدمات کشاورزی205

4,251/0010,151/00138/79غیوانکیوان206

2,912/006,933/00138/08کفرآورفرآورده های سیمان شرق207

1,773/004,217/00137/85وپستپست بانک ایران208

7,181/0017,034/00137/21قمروقند مرودشت209

10,820/0024,001/00136/47درازکدارو رازک210

3,828/008,737/00136/08زدشتکشت و صنعت دشت خرمدره211

4,536/0010,087/00135/60شفاشفا دارو. سر212

3,762/008,812/00135/57شدوصدوده صنعتی پارس213

6,242/0014,653/00134/75غشهدشهد ایران214

2,201/005,165/00134/71خمحرکهنیرو محرکه215

2,884/006,768/00134/67خودروایران خودرو216

2,946/006,381/00134/25دسبحادارو سبحان217

17,603/0040,344/00133/73لخزرپارس خزر218

29,850/0033,104/00133/40شامالمعدنی امالح ایران219

23,673/0054,838/00132/92کدمامعدنی دماوند220

1,499/002,839/00131/99پارسیانبیمه پارسیان221

3,987/009,217/00131/18خمحورمحورخودرو222

2,064/004,766/00130/91خرینگرینگ سازی مشهد223

6,192/0014,273/00130/51شگلگلتاش224

1,755/004,033/00130/37غپاکلبنیات پاک225

857/001,974/00130/34وتعاونبیمه تعاون226

31,829/0073,117/00129/84کبافقمعادن بافق227

3,865/008,827/00129/68غمارگمارگارین228

4,200/009,581/00128/12زشریفکشت و صنعت شریف آباد229

3,936/007,961/00127/67سمتازسیمان ممتازان کرمان230

3,814/008,503/00127/66شپاسنفت پاسارگاد231

1,498/003,406/00127/37وگسترگسترش سرمایه گذاری ایرانیان232

43,999/0036,933/00126/99غمهرامهرام233

3,170/007,165/00126/03ثامانسامان گستر اصفهان. سر234

12,303/0026,986/00125/85نطرینعطرین نخ قم235

2,386/005,379/00125/44وثنوساختمان نوین. سر236

6,909/0014,908/00125/18کطبسذغالسنگ نگین237

2,782/006,264/00125/16شکفکف238

9,047/0019,216/00125/11زگلدشتکشت و دام گلدشت نمونه اصفهان239

8,142/0018,112/00123/68زنگانصنعت روی زنگان240

3,922/008,649/00123/58رمپناگروه مپنا241

1,371/003,065/00123/56وصنعتتوسعه صنعت و تجارت. سر242

1,706/003,812/00123/45ثالوندمسکن الوند. سر243

5,482/0011,302/00123/00فسپاصنعتی سپاهان244

32,738/0072,881/00122/62ساذریآذریت245

1,051/002,326/00122/36وسینابانک سینا246

10,545/0022,719/00121/61سقاینسیمان قائن247

3,579/007,600/00120/73کهمداشیشه همدان248

15,749/0025,204/00120/21کخاکخاک چینی ایران249



6,277/0013,774/00119/44وآداکصنعت و تجارت آداک250

17,884/0036,787/00119/12شبریزپاالیش نفت تبریز251

1,550/002,609/00118/82اتکایبیمه اتکائی ایرانیان252

4,319/008,775/00118/68دسبحانسبحان دارو253

14,286/0028,740/00118/33قصفهاقند اصفهان254

31,188/0066,404/00117/72فپنتاسپنتا255

8,070/0017,528/00117/47کماسهتامین ماسه256

9,026/0017,318/00117/35شنفتنفت پارس257

2,568/005,572/00116/98کساپاسایپا شیشه258

2,169/004,676/00116/51ثابادآبادگران259

4,952/0010,440/00116/48زبیناکشاورزی و دامپروری بینالود260

5,100/0011,038/00116/43سیمرغسیمرغ261

3,277/006,147/00116/17فوالژفوالد آلیاژی ایران262

1,390/002,991/00116/04حریلریل پرداز سیر263

2,660/005,703/00115/23خنصیرنصیر ماشین264

6,751/0014,512/00114/96قنقشقند نقش جهان265

1,396/002,832/00114/33سیدکوسرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان266

1,496/003,191/00113/30سشمالسیمان شمال267

3,891/007,659/00113/16سغربسیمان غرب268

2,597/005,279/00112/90ملتبیمه ملت269

1,163/002,476/00112/90سکردسیمان کردستان270

8,297/0011,664/00112/68کاالبورس کاالی ایران271

3,267/006,834/00112/24پاساایران یاسا272

5,317/007,380/00111/59بپاسبیمه پاسارگاد273

8,051/0012,352/00111/53سفانوسیمان فارس نو274

1,544/003,263/00111/33وتوسمتوسعه ملی. سر275

10,210/0021,554/00111/11سایناصنایع بهداشتی ساینا276

1,070/002,174/00110/65ثشاهدشاهد. سر277

28,301/004,372/00110/52بایکاکابلسازی ایران278

1,920/004,042/00110/52وتوصاتوسعه صنعتی ایران. سر279

3,231/006,387/00110/37وسنانیروگاهی ایران سنا. سر280

3,188/006,454/00110/29خدیزلبهمن دیزل281

8,923/0018,146/00109/77کتوکاصنایع نسوز توکا282

19,294/0038,640/00109/60شاوانپاالیش نفت الوان283

2,037/004,257/00108/98وایراصنایع ایران. سر284

3,310/006,601/00108/49فامااما285

3,329/006,920/00107/87کترامکاشی تکسرام286

4,551/009,330/00107/21حبندرخط دریا بندر287

10,100/0018,771/00107/14حسیناتوسعه خدمات دریایی و بندری سینا288

1,551/003,210/00106/96چفیبرفیبر ایران289

1,049/001,980/00106/86خبهمنگروه بهمن290

3,959/007,707/00106/79کلوندکاشی الوند291

16,297/0033,646/00106/46قپیراقند پیرانشهر292

6,696/0013,788/00105/91وبرقکارکنان صنعت برق زنجان و قزوین. سر293

3,029/006,185/00105/84شفارسشیمیایی فارس294

2,537/005,145/00103/27حسیرریل سیر کوثر295

1,345/002,732/00103/12سامانبانک سامان296

3,635/007,154/00103/00وتوشهپارس توشه. سر297

1,119/002,270/00102/86ثترانمسکن تهران. سر298

1,355/002,666/00102/66ثعمراعمران و توسعه شاهد299



8,911/0017,231/00102/35کگهرسنگ آهن گهر زمین300

1,818/003,421/00102/31سمازنسیمان مازندران301

1,117/002,257/00102/06ثاختتوسعه ساختمان302

3,544/005,059/00101/78خموتورموتورسازان تراکتور303

7,868/0015,865/00101/64شکلرنیروکلر304

2,406/004,830/00101/16فاذرآذراب305

5,430/0010,895/00100/64حپارساتوسعه حمل و نقل ریلی پارسیان306

1,962/003,917/0099/90خشرقالکتریک خودرو شرق307

868/001,731/0099/42میهنبیمه میهن308

2,917/005,810/0099/18وبملتبانک ملت309

3,955/007,876/0099/14شپارسبین المللی محصوالت پارس310

5,400/007,951/0099/10نبورسنهادهای مالی بورس اوراق بهادار311

5,197/0010,289/0097/98قلرستقند لرستان312

5,312/0010,430/0097/85باالستأسیسات راه آهن313

3,518/006,951/0097/58خفناورصنعتی روان فن آور314

7,080/0013,205/0097/53دفرافرآورده تزریقی315

1,215/002,399/0097/45کابگنآبگینه316

8,488/0016,754/0097/38بموتوموتوژن317

1,640/003,227/0097/01خچرخشچرخشگر318

1,945/003,827/0096/76ثباغشهر سازی و خانه سازی باغمیشه319

1,223/002,405/0096/65پردیسپردیس. سر320

1,123/002,206/0096/44وپاساربانک پاسارگاد321

1,607/003,141/0095/46شتولیتولی پرس322

10,999/0021,457/0095/08بتککابل تک323

14,720/001,637/0095/02شفاراپتروشیمی فارابی324

748/001,458/0094/92خاورایران خودرو دیزل325

6,417/0011,294/0094/70بکهنوجتولید برق ماهتاب کهنوج326

5,539/0010,313/0093/41فزرینزرین معدن آسیا327

1,397/002,699/0093/20وصناگروه بهشهر. سر328

2,234/004,116/0093/20تبرکتبرک329

933/001,801/0093/03وخارزمخوارزمی. سر330

7,429/0014,325/0092/83وارسارس صبا. سر331

90,174/009,006/0092/77قشرینقند شیرین خراسان332

1,221/002,353/0092/71فبیرابسته بندی ایران333

4,139/007,950/0092/08چکاپاکاغذ پارس334

30,179/009,400/0091/90شسپانفت سپاهان335

1,046/002,006/0091/78خمهرمهرکام پارس336

8,400/0016,088/0091/52فسازانغلتک سازان سپاهان337

1,162/002,222/0091/31ومللاعتباری ملل338

3,022/005,778/0091/20غشاذرپگاه آذربایجان339

4,600/008,779/0090/85پالستپالستیران340

863/001,647/0090/85خزامیازامیاد341

1,641/003,131/0090/80شپلیپلی اکریل ایران342

2,255/003,880/0090/51اخابرمخابرات ایران343

1,028/001,954/0090/08ثغربمسکن شمالغرب. سر344

1,500/002,851/0090/07دهدشتصنایع پتروشیمی دهدشت345

26,538/0047,930/0090/03شرازپاالیش نفت شیراز346

9,544/0017,022/0088/83زفکاکشت و دامداری فکا347

11,999/0022,620/0088/52فسدیدتجهیزات سدید348

15,322/0028,671/0088/10قچارفرآورده های غذایی و قند چهارمحال349



11,164/0020,052/0087/85سنیرسیمان سفید نی ریز350

3,816/00792/0087/61تپکوهپکو351

1,040/001,944/0086/92آ س پپ.س.آ352

3,615/006,246/0086/61سارومسیمان ارومیه353

1,397/002,563/0086/18وسالتبانک قرض الحسنه رسالت354

1,324/002,305/0086/18وایرانلیزینگ ایرانیان355

8,146/0015,160/0086/10وثخوزتوسعه خوزستان. سر356

8,694/0015,708/0085/28فخاسفوالدخراسان357

7,005/0012,549/0085/14فروسفروسیلیس ایران358

4,983/008,613/0084/89سیستمهمکاران سیستم359

3,095/003,856/0084/44وخاوربانک خاورمیانه360

4,599/008,475/0084/28کهرامبهسرام361

6,962/0012,514/0084/06اپردازآتیه داده پرداز362

2,360/003,938/0083/81وصندوقصندوق بازنشستگی. سر363

1,355/002,489/0083/69گوهرانتوسعه گوهران امید. سر364

689/001,264/0083/45وملتملت. سر365

1,295/002,323/0083/24ودیبیمه دی366

8,694/0015,841/0082/21فسلیرسولیران367

36,028/0056,243/0081/92پارسپتروشیمی پارس368

781/001,416/0081/31وساپاسایپا. سر369

2,029/003,528/0081/27وبشهرتوسعه صنایع بهشهر370

17,697/0031,522/0080/95غدامخوراک دام پارس371

6,081/005,826/0080/58شترانپاالیش نفت تهران372

781/001,409/0080/41ورنارنا. سر373

3,903/005,283/0079/92سرچشمهمس سرچشمه. سر374

2,427/004,360/0079/65لپیامصنعتی پیام375

1,086/001,934/0079/63ونیرونیرو. سر376

3,813/005,938/0079/33کاوهفوالد کاوه جنوب کیش377

2,695/004,799/0079/18حفاریحفاری شمال378

4,287/007,458/0079/10کسعدیکاشی سعدی379

7,900/0014,142/0079/01رنیکجنرال مکانیک380

31,909/0017,755/0078/83سبهانسیمان بهبهان381

3,215/005,386/0078/41بمیالتوسعه بازرگانی آهن و فوالد میالد382

1,174/001,938/0077/85ولساپارایان سایپا383

1,588/002,578/0077/46ولبهمنبهمن لیزینگ384

4,255/007,103/0075/39فارسصنایع پتروشیمی خلیج فارس385

1,212/002,094/0075/25نوینبیمه نوین386

6,312/007,182/0075/10سهرمزسیمان هرمزگان387

26,900/0047,099/0075/09اطلسسهام-صندوق سرمایه گذاری اطلس388

1,094/001,915/0075/05خساپاسایپا389

1,916/003,332/0074/95خکارایرکا پارت صنعت390

11,383/0019,907/0074/88خصدراصنعتی دریایی391

7,575/0012,556/0073/99فباهنرمس باهنر392

13,674/0023,762/0073/78شپدیسپتروشیمی پردیس393

15,594/0017,704/0073/48رتکوتکین کو394

44,551/0022,395/0073/25شخارکپتروشیمی خارک395

4,053/006,869/0073/18غبشهرصنعتی بهشهر396

1,763/002,802/0073/11وبوعلیبوعلی. سر397

6,937/0011,265/0072/77شویندهص بهشهر.مدیریت صنعت شوینده ت398

13,848/0023,761/0071/58فالمیالمیران399



1,813/003,108/0071/43وغدیرغدیر. سر400

1,197/002,048/0071/09سپاهاسیمان سپاهان401

32,810/0056,033/0070/78آگاسهستی بخش آگاه.س.ص402

31,042/0051,936/0070/53فرآورفرآوری مواد معدنی403

952/001,621/0070/27ثمسکنمسکن. سر404

18,027/0028,873/0070/15پدرخشدرخشان تهران405

588/001,000/0070/07وکوثراعتباری کوثر مرکزی406

11,959/002,808/0069/80حفارسحمل و نقل بین المللی خلیج فارس407

3,796/006,194/0069/76پکرمانصنعتی بارز408

10,162/0017,095/0069/75فافزافوالد افزا سپاهان409

2,473/003,876/0069/67رتاپتجارت الکترونیک پارسیان410

8,374/0012,738/0069/43شرانلنفت ایرانول411

23,900/0040,474/0069/35کاردانصندوق سرمایه گذاری تجارت شاخص کاردان سهام412

1,289/002,077/0068/89خکرمانگروه اقتصادی کرمان خودرو413

1,929/003,255/0068/74حاریاکشتیرانی آریا414

24,676/0041,560/0068/42کاریسصندوق سرمایه گذاری سپهر کاریزما415

3,579/005,972/0068/09فوالیفوالد آلیاژی یزد416

2,031/003,230/0067/90واتیآتیه دماوند. سر417

1,291/002,166/0067/78سفارودفارسیت درود418

8,098/0012,496/0066/66قزوینقند قزوین419

9,242/005,719/0066/45شپناپاالیش نفت اصفهان420

4,058/006,685/0066/36سمگامیراث فرهنگی و گردشگری. سر421

1,250/002,079/0066/32سشرقسیمان شرق422

54,731/0074,965/0066/20شفنپتروشیمی فن آوران423

1,530/002,540/0066/01وتوستوس گستر. سر424

1,217/002,016/0065/65ولصنملیزینگ صنعت و معدن425

19,121/0031,673/0065/65آساسصندوق سرمایه گذاری آساس426

25,793/0041,460/0065/39واحیامجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان427

12,433/0018,816/0065/01شبندرپاالیش نفت بندر عباس428

18,323/0013,883/0064/78همراهارتباطات سیار429

4,491/007,193/0064/62پسهندالستیک سهند430

14,587/0021,353/0064/48شبهرننفت بهران431

1,927/003,159/0063/93ثپردیسمسکن پردیس. سر432

2,449/003,116/0063/93سصوفیسیمان صوفیان433

804/001,318/0063/93خپارسپارس خودرو434

5,111/004,590/0062/86سخوزسیمان خوزستان435

3,317/005,007/0062/71سخزرسیمان خزر436

1,885/003,044/0062/28وکاربانک کار آفرین437

1,348/001,985/0062/09وسکابسرمایه گذاری نور کوثر ایرانیان438

2,549/003,931/0062/06غشهدابشهداب ناب خراسان439

1,489/002,407/0061/65فالومآلومتک440

27,038/0043,664/0061/49آتیمسآرمان آتیه درخشان مس.س.ص441

2,044/002,799/0061/40وسبحانسبحان. سر442

3,927/006,332/0061/24پارسانگسترش نفت و گاز پارسیان443

2,068/003,333/0061/17تپوالمرآت پوالد444

13,640/0019,241/0060/86خراسانپتروشیمی خراسان445

2,058/003,026/0060/49لوتوستامین سرمایه لوتوس پارسیان446

9,280/0014,020/0060/24زقیامکشت و دام قیام اصفهان447

12,573/0018,302/0059/88کفرافرآورده های نسوز ایران448

10,224/0016,320/0059/62ریشمکتولیدو صادرات ریشمک449



7,433/0011,825/0059/09شپاکساپاکسان450

4,931/001,404/0059/09شپتروپتروشیمی آبادان451

3,270/005,200/0059/02مرقامایران ارقام452

12,525/0018,514/0058/99سخاشسیمان خاش453

6,601/009,863/0058/51کرماشاصنایع پتروشیمی کرمانشاه454

2,266/003,190/0058/43تاپیکونفت و گاز تامین. سر455

5,000/007,769/0058/38خعمراتوسعه و عمران شهرستان نائین456

7,855/0012,438/0058/35ساربیلسیمان آرتا اردبیل457

30,172/0047,052/0058/27دماوندتولید برق دماوند458

10,535/0016,597/0058/02غشوکوشوکوپارس459

2,566/002,943/0057/20تنوینتامین سرمایه نوین460

12,954/0020,356/0057/14شزنگتجهیز نیروی زنگان461

641/001,000/0056/79وقوامبانک قوامین462

4,444/006,664/0056/71وامیدامید. سر463

1,141/001,788/0056/70خکاوهسایپا دیزل464

6,475/0010,110/0056/14شیرازپتروشیمی شیراز465

1,515/002,365/0056/11سدورسیمان دورود466

2,103/003,268/0055/40سخوافسیمان مجد خواف467

6,160/008,072/0055/39شاراکپتروشیمی شازند468

5,080/007,355/0054/63کرویمعادن روی ایران469

22,876/0035,283/0054/24شصفهاپتروشیمی اصفهان470

7,867/0012,107/0053/90گکیشآبادگران ایران کیش471

2,734/004,174/0053/77فنوالنورد آلومینیوم472

707/001,000/0053/18ومهربانک مهر اقتصاد473

19,539/0029,875/0052/90افق ملتصندوق افق ملت474

15,102/0011,464/0052/81واحصااحیاء صنایع خراسان475

5,612/008,323/0052/76فنفتصنایع تجهیزات نفت476

3,305/004,948/0052/74فن آوافن آوا477

3,654/005,574/0052/55وبیمهصنعت بیمه. سر478

2,204/003,360/0052/45وسپهسپه. سر479

11,482/0016,494/0052/36رانفورخدمات انفورماتیک480

33,000/0050,021/0051/58کایتاایتالران481

1,899/002,231/0051/50ولشرقلیزینگ ایران و شرق482

1,776/002,659/0051/41کیسونکیسون483

3,691/005,585/0051/31والنالیزینگ آریادانا484

1,299/001,965/0051/27فاراکماشین سازی اراک485

3,800/005,739/0051/03ثقزویعمران و سازندگی استان قزوین486

17,911/0025,573/0050/59شکربنکربن ایران487

2,100/002,705/0050/59وهنرگروه توسعه هنر ایران488

7,078/0010,534/0050/24نیرونیرو سرمایه489

9,680/0013,434/0049/11فاسمینکالسیمین490

13,552/0020,157/0048/74قهکمتقند هگمتان491

2,200/002,820/0048/64تاصیکوصدر تامین. سر492

26,782/0034,497/0048/38دعبیددارو عبیدی493

24,535/0036,192/0047/51الماسصندوق سرمایه گذاری الماس494

1,690/002,339/0047/28پترولپتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان495

13,843/0017,884/0047/25شکبیرپتروشیمی امیرکبیر496

2,545/003,575/0046/95رکیشکارت اعتباری ایران کیش497

1,918/002,335/0046/74خاذینسایپا آذین498

5,351/007,831/0046/72های وبهای وب- داده گستر عصر نوین 499



1,756/002,184/0046/64ثفارسعمران و توسعه فارس500

3,141/004,602/0046/51شجمصنایع پتروشیمی تخت جمشید501

25,850/0037,819/0046/30فیروزهسهام-  شرکت فیروزه 30صندوق شاخص 502

3,268/004,670/0045/96بسامابیمه سامان503

18,500/0026,991/0045/90هجرتپخش هجرت504

5,066/006,903/0045/74کنورتوسعه معدنی و صنعتی صبانور505

10,577/007,186/0045/51ولرازلیزینگ رازی506

1,573/002,286/0045/33وشمالتوسعه شمال. سر507

1,187/00568/0045/17وبصادربانک صادرات ایران508

744/001,080/0045/16آرمانبیمه آرمان509

779/001,128/0044/80سمایهبانک سرمایه510

3,861/005,417/0044/19فملیملی صنایع مس ایران511

10,544/0015,169/0043/86غویتاویتانا512

33,153/0027,359/0043/80اوانمبین وان کیش513

7,147/0010,167/0042/66پارتاآرتاویل تایر514

29,691/0042,195/0042/11آسامصندوق سرمایه گذاری مختلط آسام515

2,257/003,192/0041/87ثاژنسخت آژند516

854/001,208/0041/45فاهوازنورد و لوله اهواز517

3,586/005,057/0041/02وآتوسآرین توسکا518

4,275/005,919/0040/91فایراآلومینیوم ایران519

1,715/002,416/0040/87کقزویشیشه قزوین520

1,355/001,897/0040/74وپساصنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس. سر521

3,515/004,644/0040/65فوالدفوالد مبارکه اصفهان522

13,092/0016,979/0040/04پرداختبه پرداخت ملت523

3,339/003,969/0039/38وبانکگروه توسعه ملی. سر524

790/001,101/0039/37وشهربانک شهر525

11,856/0015,037/0039/06دسیناسینادارو526

8,229/009,896/0038/49مبینپتروشیمی مبین527

1,110/001,531/0037/93فجوشجوش و اکسیژن528

8,330/0011,471/0037/83خفنرفنرسازی خاور529

4,055/005,333/0037/68ونفتنفت. سر530

1,719/00483/0037/68وتجارتبانک تجارت531

1,787/002,459/0037/60ورازیبیمه رازی532

10,000/0013,732/0037/32غبهارکشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان533

22,500/0027,617/0037/19جم پیلنپلی پروپیلن جم534

7,000/009,600/0037/14غنیلیمجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان535

14,272/0019,526/0036/81گپارسکارگزاران پارس536

5,572/007,252/0036/43بترانسایران ترانسفو537

13,395/0016,222/0036/04شبصیرپتروشیمی قائد بصیر538

5,091/006,691/0035/75وکادوتکادو539

3,699/004,753/0035/04میدکوتوسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه. سر540

2,168/002,925/0034/92شلردکود شیمیایی اوره لردگان541

10,716/0013,420/0034/57فجرفوالد امیرکبیر کاشان542

1,246/001,618/0034/37سجامسیمان غرب آسیا543

23,000/0030,819/0034/00دتوزیعتوزیع داروپخش544

4,974/006,640/0033/49پکویرکویر تایر545

1,337/001,784/0033/43وسینبیمه سینا546

2,441/003,256/0033/39ونوینبانک اقتصاد نوین547

788/001,000/0033/25حکمتبانک حکمت ایرانیان548

4,509/005,303/0033/13کچادچادرملو549



61,344/0066,758/0032/63زاگرسپتروشیمی زاگرس550

11,444/0015,030/0031/34نگینزمین و ساختمان نگین شهرری. س.ص551

1,487/001,862/0030/54امیدتامین سرمایه امید552

31,250/0034,277/0030/49نوریپتروشیمی نوری553

7,001/009,125/0030/34سایراایرانیت554

8,108/009,936/0030/32سبجنوسیمان بجنورد555

6,250/008,087/0029/39کویرفوالد سپید فراب کویر556

15,887/0013,269/0029/25کپرورفرآوری ذغال سنگ پروده طبس557

18,502/007,768/0029/20شتهرانتهران شیمی558

11,962/0014,802/0029/18کیمیاکیمیای زنجان گستران559

1,585/002,047/0029/15ثجوانتامین مسکن جوانان560

1,189/001,533/0028/93وزمینبانک ایران زمین561

6,503/008,375/0028/79ثزاگرستوسعه و عمران زاگرس. سر562

1,452/001,811/0028/17وآرینتوسعه اقتصادی آرین563

1,465/001,874/0027/92ذوبذوب آهن اصفهان564

1,432/001,831/0027/86ثنورکوه نور. سر565

4,465/004,646/0027/80ومعادنتوسعه معادن و فلزات. سر566

1,990/002,542/0027/74بجهرمنیروگاهی جهرم567

1,378/001,719/0027/65ثنامساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی. سر568

4,574/005,827/0027/39حکشتیکشتیرانی ایران569

8,572/009,665/0026/75بفجرپتروشیمی فجر570

5,055/006,366/0025/97سالرسیمان الرستان571

2,200/002,770/0025/91غگزگز سکه572

27,546/0034,552/0025/43ثروتمثروت آفرین پارسیان.س.ص573

876/001,095/0025/00شستانصنایع پتروشیمی گلستان574

12,210/0013,558/0024/72جمپتروشیمی جم575

1,600/001,990/0024/38فبستمبسته بندی مشهد576

7,973/006,996/0024/11کگلگل گهر577

1,351/001,669/0023/54وگردشبانک گردشگری578

6,263/007,032/0023/46شغدیرپتروشیمی غدیر579

4,765/005,161/0022/41خاهنآهنگری تراکتور580

36,431/0040,563/0022/32مارونپتروشیمی مارون581

12,032/0014,377/0021/54کاماباما582

3,869/004,697/0021/40قجامقند تربت جام583

8,120/008,808/0020/79فخوزفوالد خوزستان584

10,000/0012,065/0020/65سروسرو سودمند مدبران585

1,344/001,590/0018/30وآیندبانک آینده586

13,538/0015,985/0018/08فیروزابا درآمد ثابت فیروزه آسیا. س.ص587

2,554/002,996/0017/31کازروپتروشیمی کازرون588

688/00802/0017/01فساپتروشیمی فسا589

16,619/0011,534/0015/67سپپرداخت الکترونیک سامان کیش590

11,875/0012,926/0015/59آپآسان پرداخت پرشین591

4,181/004,831/0015/55پرندپروژه آرمان پرند مپنا. س.ص592

4,885/005,634/0015/33فالتفالت ایرانیان. سر593

3,123/003,575/0015/15ومعلمبیمه معلم594

11,021/0012,687/0015/12وحافظبیمه حافظ595

15,016/0017,246/0014/85تفیرومهندسی فیروزا596

7,104/008,002/0014/75تاباتابان نیرو سپاهان597

16,259/0018,650/0014/71کیانبا درآمد ثابت کیان.س.ص598

5,435/006,117/0014/57هرمزفوالد هرمزگان جنوب599



11,431/0013,061/0014/26اوصتاصندوق اندیشه ورزان صبا تامین600

3,747/004,075/0014/09نبروجنساجی بروجرد601

16,054/0018,192/0013/63حرهشارهشاد سپاهان602

23,764/0026,878/0013/10اعتماداعتماد آفرین پارسیان. صندوق س603

18,532/0020,946/0013/03آکوردآرمان آتی کوثر.س.ص604

5,302/005,962/0012/45الزماآزمایش605

3,810/004,276/0012/23سکرماسیمان کرمان606

5,155/005,783/0012/18ثتوساتوسعه و عمران استان اردبیل. سر607

892,500/00981,750/0010/00رویشجسورانه رویش لوتوس. س.ص608

19,500/0010,402/009/95انرژینهادهای مالی بورس انرژی609

22,685/0024,864/009/61کسرامپارس سرام610

690/00752/009/42دارابپتروشیمی داراب611

588/00638/008/50وحکمتبیمه حکمت صبا612

33,416/0035,082/007/98کورزورزیران613

7,355/004,120/007/47فماکماداکتو استیل کرد614

2,633/002,700/007/10سپردهسپرده گذاری و تسویه وجوه615

6,203/006,489/004/61پشاهنپالستیک شاهین616

3,601/003,751/004/17ولتجارواسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان617

5,382/005,605/004/14پلولهگازلوله618

742/00765/003/50جهرمپتروشیمی جهرم619

10,000/0010,325/003/25داراد-دارا الگوریتم. س.ص620

6,748/004,441/003/08ارفعآهن و فوالد ارفع621

3,904/004,005/002/59ثاصفاساختمان اصفهان622

3,003/003,080/002/56واعتباراعتبار ایران. سر623

10,452/0010,664/002/03سخندسپهرخبرگان نفت.س.ص624

8,700/008,874/002/00خبازرسبازرسی مهندسی و صنعتی ایران625

2,396/001,509/001/79کبادهتهیه و تولید خاک نسوز استقالل آباده626

10,046/0010,166/001/19امین یکمبا درآمد ثابت امین یکم. س.ص627

11,965/0012,062/000/81قشهدشهد628

10,035/0010,089/000/54سپاسصندوق سرمایه گذاری پاداش سهامداری توسعه629

10,212/0010,256/000/43ارمغانارمغان ایرانیان. س. ص630

10,157/0010,158/000/01آسامیدمشترک آسمان امید631

500/00500/000/00بارانبیمه زندگی باران632

10,000/0010,000/000/00دمعیارد-با درآمد ثابت معیار. س. ص633

150,000/00150,000/000/00پارتینتادیه% 15پارتیان . ج. س. ص634

0/01-10,091/0010,090/00کمندبا درآمد ثابت کمند. س.ص635

0/02-10,092/0010,090/00پارندپارند پایدار سپهر.س.ص636

0/35-10,180/0010,144/00صایندصندوق گنجینه آینده روشن637

0/70-12,273/0012,187/00تشتاداشتاد ایران638

1/56-12,466/0012,271/00صغربزمین و ساختمان مسکن شمالغرب.س.ص639

2/14-11,564/0010,669/00غپونهنوش پونه مشهد640

6/25-7,779/007,273/00ثعتماساختمانی اعتماد گستر. سر641

7/55-5,643/005,217/00فنرژیانرژی آذرآب642

8/94-1,800/001,639/00فوکافوالد کاویان643

12/09-352,831/0046,403/00انرژیسایر اشخاص بورس انرژی644

14/47-4,597/003,932/00سنویناقتصاد نوین. سر645

15/23-2,514/002,131/00زنجانصنایع کشاورزی و کود زنجان646

15/86-34,584/0029,098/00شسمسموم علف کش647

16/22-23,839/0019,972/00زرزرافشان امید ایرانیان. س.ص648

16/86-12,642/0010,510/00عیارصندوق پشتوانه طالی مفید649



17/76-25,307/0020,812/00گوهرصندوق سکه طالی کیان650

18/21-36,090/0029,517/00طالصندوق سرمایه گذاری پشتوانه طالی لوتوس651

26/13-3,176/002,346/00ممسنیپتروشیمی ممسنی652

62/64-1,392/00510/00ودانادانایان پارس. سر653

121/72میانگین


