
بازدهی %قیمت پایانیقیمت پایهنمادصنعتشرکتردیف

45.09-10,690.005,870.00غگلغذایی بجز قند وشکرگلوکوزان1

41.63-32,550.0019,000.00سیتاسیمان آهک گچسیمان تامین. سر2

41.25-29,990.0017,620.00برکتداروییدارویی برکت3

39.75-18,440.0011,110.00وخارزمسرمایه گذاریهاخوارزمی. سر4

39.61-17,620.0010,640.00وپستبانکها و موسسات اعتباریپست بانک ایران5

39.29-18,960.0011,450.00وسینابانکها و موسسات اعتباریبانک سینا6

38.73-41,800.0025,610.00وتوسانبوه سازی امالک و مستغالتتوس گستر. سر7

38.44-28,020.0017,250.00امیدفعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسطتامین سرمایه امید8

37.86-40,040.0024,880.00خبهمنخودرو و قطعاتگروه بهمن9

37.79-8,150.005,070.00غسالمغذایی بجز قند وشکرسالمین10

37.40-29,760.0018,630.00دسبحانداروییسبحان دارو11

37.15-18,760.0011,790.00تملتفعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسطتامین سرمایه بانک ملت12

36.64-19,050.0011,980.00حفاریاستخراج نفت گاز جز اکتشافحفاری شمال13

35.95-33,520.0021,470.00غبشهرغذایی بجز قند وشکرصنعتی بهشهر14

35.91-6,210.003,980.00ختوقاخودرو و قطعاتقطعات اتومبیل15

35.71-11,006.007,076.00خکرمانخودرو و قطعاتگروه اقتصادی کرمان خودرو16

34.97-21,366.0013,874.00سامانبانکها و موسسات اعتباریبانک سامان17

34.87-32,980.0021,480.00سپرایانهپرداخت الکترونیک سامان کیش18

34.79-16,240.0010,590.00فاراکمحصوالت فلزیماشین سازی اراک19

34.60-109,430.0071,570.00زپارسزراعت و خدمات وابستهکشت و صنعت و دامپروری پارس20

34.51-30,210.005,588.00غشهدابغذایی بجز قند وشکرشهداب ناب خراسان21

34.43-38,540.0025,270.00آسیابیمه و بازنشستگیبیمه آسیا22

34.42-42,510.0027,880.00رمپنافنی و مهندسیگروه مپنا23

34.37-124,852.0081,944.00کرمانانبوه سازی امالک و مستغالتتوسعه و عمران استان کرمان. سر24

34.06-4,610.003,040.00خودروخودرو و قطعاتایران خودرو25

34.04-59,555.0039,282.00دتولیدداروییداروسازی تولید دارو26

33.89-8,380.005,540.00خگسترخودرو و قطعاتایران خودرو. سر27

33.84-57,130.0037,800.00قزوینقند و شکرقند قزوین28

33.61-85,620.0056,840.00شکربنشیمیاییکربن ایران29

33.54-51,161.0034,003.00کمیناکانی غیر فلزیشیشه سازی مینا30

33.53-80,710.0053,650.00فاسمینفلزات اساسیکالسیمین31

33.26-57,340.0038,270.00سترانسیمان آهک گچسیمان تهران32

33.04-23,640.0015,830.00وبشهرغذایی بجز قند وشکرتوسعه صنایع بهشهر33

32.96-68,730.0046,080.00حکشتیحمل و نقل انبارداری و ارتباطات کشتیرانی ایران34

32.87-30,940.0020,770.00شسپافرآورده های نفتینفت سپاهان35

32.81-42,580.0028,610.00مدارانرایانهداده پردازی ایران36

32.77-61,650.0041,450.00همراهمخابراتارتباطات سیار37

32.56-70,180.0047,330.00قشکرقند و شکرشکر شاهرود38

32.49-15,880.0010,720.00ثفارسانبوه سازی امالک و مستغالتعمران و توسعه فارس39

32.25-13,830.009,370.00خمحرکهخودرو و قطعاتنیرو محرکه40

31.94-55,325.0037,656.00بهپاکغذایی بجز قند وشکرصنعتی بهپاک41

31.73-6,830.004,660.00چکارنمحصوالت کاغذیکارتن ایران42

31.65-239,790.00163,900.00کامااستخراج کانه های فلزیباما43



31.62-6,610.004,520.00ولساپاواسطه گریهای مالی و پولیرایان سایپا44

31.43-26,198.0017,964.00دسانکوداروییسبحان آنکولوژی45

31.32-35,280.0024,230.00تایراماشین آالت و تجهیزاتتراکتورسازی46

31.29-31,770.0021,830.00زکوثرزراعت و خدمات وابستهکشاورزی کوثر. سر47

31.28-119,380.0082,040.00کمنگنزاستخراج کانه های فلزیمعادن منگنز ایران48

31.04-10,920.007,530.00ثمسکنانبوه سازی امالک و مستغالتمسکن. سر49

31.00-73,947.0051,025.00زدشتزراعت و خدمات وابستهکشت و صنعت دشت خرمدره50

30.97-3,810.002,630.00خساپاخودرو و قطعاتسایپا51

30.90-7,120.004,920.00ثاختانبوه سازی امالک و مستغالتتوسعه ساختمان52

30.82-12,435.008,603.00ثجوانانبوه سازی امالک و مستغالتتامین مسکن جوانان53

30.62-46,350.0032,156.00پخشداروییپخش البرز54

30.53-43,749.0030,394.00زقیامزراعت و خدمات وابستهکشت و دام قیام اصفهان55

30.51-8,850.006,150.00غپینوغذایی بجز قند وشکرپارس مینو56

30.44-163,450.00113,691.00وارسواسطه گریهای مالی و پولیارس صبا. سر57

30.26-21,894.0015,219.00آریانسرمایه گذاریهاپارس آریان. سر58

30.23-9,900.006,907.00شپتروشیمیاییپتروشیمی آبادان59

29.94-70,540.0049,420.00ثشاهدانبوه سازی امالک و مستغالتشاهد. سر60

29.86-66,557.0046,681.00اواناطالعات و ارتباطاتمبین وان کیش61

29.77-6,248.004,388.00بجهرمعرضه برق،گاز،بخار و آب گرمنیروگاهی جهرم62

29.72-37,459.0026,326.00حخزرحمل و نقل انبارداری و ارتباطات کشتیرانی دریای خزر63

29.71-17,200.0012,090.00وساپاسرمایه گذاریهاسایپا. سر64

29.47-19,480.0013,740.00کویرفلزات اساسیفوالد سپید فراب کویر65

29.34-13,940.009,850.00خپارسخودرو و قطعاتپارس خودرو66

29.21-22,991.0016,275.00توریلحمل و نقل انبارداری و ارتباطات توکا ریل67

28.99-24,110.0017,120.00خزامیاخودرو و قطعاتزامیاد68

28.95-11,330.008,050.00پردیسسرمایه گذاریهاپردیس. سر69

28.88-37,657.0026,780.00اپردازاطالعات و ارتباطاتآتیه داده پرداز70

28.87-10,530.007,490.00سیدکوسیمان آهک گچسرمایه گذاری توسعه صنایع سیمان71

28.61-24,640.0017,590.00رکیشرایانهکارت اعتباری ایران کیش72

28.59-20,360.0014,540.00ونفتفرآورده های نفتینفت. سر73

28.56-17,890.0012,780.00دزهراویداروییدارو زهراوی74

28.34-22,230.0015,930.00حتوکاحمل و نقل انبارداری و ارتباطات حمل و نقل توکا75

28.22-7,586.005,445.00میهنبیمه و بازنشستگیبیمه میهن76

28.20-128,070.0091,950.00غنوشغذایی بجز قند وشکرنوش مازندران77

28.20-12,542.009,005.00ولشرقواسطه گریهای مالی و پولیلیزینگ ایران و شرق78

28.05-49,882.0035,889.00غدیسغذایی بجز قند وشکرپاکدیس79

27.96-92,054.0066,317.00کلرشیمیاییکلر پارس80

27.88-31,810.0022,940.00فروسفلزات اساسیفروسیلیس ایران81

27.70-25,310.0018,298.00نطرینمنسوجاتعطرین نخ قم82

27.69-40,160.0029,040.00زمگسازراعت و خدمات وابستهمگسال83

27.67-13,880.0010,040.00ولصنمواسطه گریهای مالی و پولیلیزینگ صنعت و معدن84

27.62-13,650.009,880.00وصناسرمایه گذاریهاگروه بهشهر. سر85

27.51-56,598.0041,028.00شساختاستخراج نفت گاز جز اکتشافمهندسی و ساختمان صنایع نفت86

27.45-5,610.004,070.00ونوینبانکها و موسسات اعتباریبانک اقتصاد نوین87



27.37-24,150.0017,540.00فامامحصوالت فلزیاما88

27.24-17,440.0012,690.00ثنوساانبوه سازی امالک و مستغالتنوسازی و ساختمان تهران89

27.20-36,290.0026,420.00چدنمحصوالت فلزیچدن سازان90

27.17-28,452.0020,721.00وکادوسرمایه گذاریهاتکادو91

27.17-30,180.0021,980.00آپرایانهآسان پرداخت پرشین92

27.08-10,230.007,460.00دانابیمه و بازنشستگیبیمه دانا93

27.05-23,880.0017,420.00سفارسسیمان آهک گچسیمان فارس و خوزستان94

27.03-87,750.0064,030.00کماسهاستخراج سایر معادنتامین ماسه95

27.00-11,459.008,365.00شپلیشیمیاییپلی اکریل ایران96

26.92-6,121.004,473.00حریلحمل و نقل انبارداری و ارتباطات ریل پرداز سیر97

26.92-16,050.0011,730.00رتاپرایانهتجارت الکترونیک پارسیان98

26.77-25,810.0018,900.00سهگمتسیمان آهک گچسیمان هگمتان99

26.76-111,370.0081,570.00بورسفعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسطبورس اوراق بهادار تهران100

26.66-34,333.0025,181.00بسامابیمه و بازنشستگیبیمه سامان101

26.62-37,910.0027,820.00شترانفرآورده های نفتیپاالیش نفت تهران102

26.52-86,300.0063,410.00شبهرنفرآورده های نفتینفت بهران103

26.44-122,230.006,710.00بکامدستگاههای برقیشهید قندی104

26.39-44,450.0032,720.00البساماشین آالت و تجهیزاتآبسال105

26.34-51,400.0037,360.00کرویاستخراج کانه های فلزیمعادن روی ایران106

26.20-53,114.0039,200.00خدیزلخودرو و قطعاتبهمن دیزل107

26.06-7,520.005,560.00حفارسحمل و نقل انبارداری و ارتباطات حمل و نقل بین المللی خلیج فارس108

25.96-25,650.0018,990.00وبهمنسرمایه گذاریهابهمن. سر109

25.93-24,623.0018,239.00دبالکداروییالبرز بالک110

25.87-27,210.0020,170.00اخابرمخابراتمخابرات ایران111

25.84-525,940.00390,050.00لپارسوسایل ارتباطیپارس الکتریک112

25.76-42,574.0031,608.00تاپکیشعمده فروشیتجارت الکترونیک پارسیان کیش113

25.72-87,510.0064,670.00غبهنوشغذایی بجز قند وشکربهنوش114

25.70-15,370.0011,420.00وایرانواسطه گریهای مالی و پولیلیزینگ ایرانیان115

25.65-795,610.00591,500.00وملیمحصوالت چرمی(هلدینگ)گروه صنعتی ملی 116

25.51-41,630.0031,010.00غمارگغذایی بجز قند وشکرمارگارین117

25.45-60,040.0044,760.00وساختانبوه سازی امالک و مستغالتساختمان ایران. سر118

25.44-10,730.008,000.00سشرقسیمان آهک گچسیمان شرق119

25.42-37,548.0028,002.00کیمیافلزات اساسیکیمیای زنجان گستران120

25.30-78,273.0058,472.00فرویفلزات اساسیذوب روی اصفهان121

25.29-31,550.0023,570.00دیرانداروییایران دارو122

25.29-35,954.0026,863.00رنیکفنی و مهندسیجنرال مکانیک123

25.22-25,690.0019,210.00سیمرغزراعت و خدمات وابستهسیمرغ124

25.21-12,887.009,638.00سمایهبانکها و موسسات اعتباریبانک سرمایه125

24.99-56,710.0042,540.00بترانسدستگاههای برقیایران ترانسفو126

24.94-30,042.0022,551.00شپاسفرآورده های نفتینفت پاسارگاد127

24.89-17,440.0010,630.00پارسیانبیمه و بازنشستگیبیمه پارسیان128

24.80-27,521.0020,697.00ودیبیمه و بازنشستگیبیمه دی129

24.72-46,680.0035,140.00شفارسشیمیاییشیمیایی فارس130

24.56-19,162.0014,455.00ومللبانکها و موسسات اعتباریاعتباری ملل131



24.49-55,830.0042,160.00دجابرداروییدارو جابرابن حیان132

24.31-14,848.0011,239.00نتوسمنسوجاتپشم بافی توس133

24.30-39,870.0030,180.00کاذرکانی غیر فلزیفرآورده های نسوز آذر134

24.27-35,840.0027,140.00فلولهفلزات اساسیلوله و ماشین سازی135

24.27-16,690.0012,640.00واتیسرمایه گذاریهاآتیه دماوند. سر136

24.10-35,942.0027,279.00قشیرقند و شکرقند شیروان قوچان137

24.08-50,979.0038,704.00مادیرامحصوالت کامپیوتری الکترونیکی و نوریصنایع ماشینهای اداری ایران138

23.99-18,760.0014,260.00شپارسشیمیاییبین المللی محصوالت پارس139

23.97-50,153.0026,254.00کاسپینداروییکاسپین تامین140

23.96-29,590.0022,500.00وتوشهماشین آالت و تجهیزاتپارس توشه. سر141

23.93-140,354.00106,772.00سکارونسیمان آهک گچسیمان کارون142

23.89-15,370.0011,698.00تماوندفعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسطتامین سرمایه دماوند143

23.87-10,243.007,798.00وسرمدبیمه و بازنشستگیبیمه سرمد144

23.85-11,687.008,900.00وسبحانواسطه گریهای مالی و پولیسبحان. سر145

23.81-37,930.0028,900.00مرقامرایانهایران ارقام146

23.71-23,620.0018,020.00فایرافلزات اساسیآلومینیوم ایران147

23.38-41,187.0031,557.00شتوکاشیمیاییتوکا رنگ فوالد سپاهان148

23.33-6,811.005,222.00وهنرفعالیتهای هنری، سرگرمی و خالقانهگروه توسعه هنر ایران149

23.24-42,420.0032,560.00کبافقاستخراج کانه های فلزیمعادن بافق150

23.22-12,360.009,490.00وصنعتسرمایه گذاریهاتوسعه صنعت و تجارت. سر151

23.15-20,836.0016,012.00شگویاشیمیاییپتروشیمی تندگویان152

23.14-279,317.00214,696.00وبرقسرمایه گذاریهاکارکنان صنعت برق زنجان و قزوین. سر153

23.08-40,352.0031,039.00درهآورداروییدارویی ره آورد تامین154

23.03-37,390.0028,780.00رانفوررایانهخدمات انفورماتیک155

22.91-15,190.0011,710.00ورناخودرو و قطعاترنا. سر156

22.90-34,320.0026,460.00شپاکساشیمیاییپاکسان157

22.89-118,300.0091,220.00زشگزازراعت و خدمات وابستهشیر و گوشت زاگرس شهرکرد158

22.84-40,063.0030,914.00غصینوغذایی بجز قند وشکر(خرمدره)صنعتی مینو 159

22.83-243,580.00187,980.00قصفهاقند و شکرقند اصفهان160

22.69-28,703.0022,190.00وگسترسرمایه گذاریهاگسترش سرمایه گذاری ایرانیان161

22.67-22,280.0017,230.00دسبحاداروییدارو سبحان162

22.60-22,257.0017,226.00ثباغانبوه سازی امالک و مستغالتشهر سازی و خانه سازی باغمیشه163

22.33-69,696.0053,624.00زبینازراعت و خدمات وابستهکشاورزی و دامپروری بینالود164

22.19-128,543.00100,017.00بمپناعرضه برق،گاز،بخار و آب گرمتولید برق عسلویه مپنا165

22.19-10,680.008,310.00خاذینخودرو و قطعاتسایپا آذین166

22.15-25,690.0020,000.00پکرمانالستیک و پالستیکصنعتی بارز167

22.14-62,404.0048,586.00دیبانکها و موسسات اعتباریبانک دی168

22.12-24,621.0019,175.00داوهداروییداروسازی آوه سینا169

22.07-40,290.0031,400.00سخزرسیمان آهک گچسیمان خزر170

22.01-12,309.009,600.00شجمشیمیاییصنایع پتروشیمی تخت جمشید171

22.00-17,730.0013,690.00ملتبیمه و بازنشستگیبیمه ملت172

21.93-58,590.0045,740.00فسپافلزات اساسیصنعتی سپاهان173

21.92-16,245.0012,684.00وپویاسرمایه گذاریهاپویا. سر174

21.78-18,425.0014,412.00ثالوندانبوه سازی امالک و مستغالتمسکن الوند. سر175



21.74-47,460.0037,140.00شستاچندرشته ای صنعتیتامین اجتماعی. سر176

21.73-73,974.0057,900.00نیرودستگاههای برقینیرو سرمایه177

21.67-7,985.006,255.00ذوبفلزات اساسیذوب آهن اصفهان178

21.62-84,390.0066,145.00تلیسهزراعت و خدمات وابستهتلیسه نمونه179

21.55-55,320.0043,400.00بموتودستگاههای برقیموتوژن180

21.53-12,910.0010,130.00سپاهاسیمان آهک گچسیمان سپاهان181

21.46-13,050.0010,250.00ولیزواسطه گریهای مالی و پولیلیزینگ ایران182

21.36-19,541.0015,367.00غمینوغذایی بجز قند وشکرصنایع غذایی مینو شرق183

21.20-13,300.0010,480.00تنوینفعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسطتامین سرمایه نوین184

21.19-157,320.00123,980.00وآذرانبوه سازی امالک و مستغالتتوسعه آذربایجان. سر185

21.17-15,798.0012,454.00اعتالسرمایه گذاریهااعتالء البرز. سر186

21.04-16,022.0012,651.00حآساحمل و نقل انبارداری و ارتباطات آسیا سیر ارس187

21.00-36,050.0028,480.00خرینگخودرو و قطعاترینگ سازی مشهد188

20.84-15,396.0012,188.00شلردشیمیاییکود شیمیایی اوره لردگان189

20.80-63,510.0050,300.00پسهندالستیک و پالستیکالستیک سهند190

20.79-12,170.009,640.00وبوعلیسرمایه گذاریهابوعلی. سر191

20.67-59,690.0047,350.00قهکمتقند و شکرقند هگمتان192

20.63-19,240.0015,270.00پکویرالستیک و پالستیککویر تایر193

20.50-52,530.0041,760.00درازکداروییدارو رازک194

20.44-24,120.0019,190.00والبرداروییالبرز. سر195

20.32-25,369.0020,215.00فاهوازفلزات اساسینورد و لوله اهواز196

20.28-8,746.006,972.00ولتجارسایر حمل و نقلواسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان197

20.13-111,930.0089,400.00قثابتقند و شکرقند ثابت خراسان198

20.09-20,299.0016,220.00بزاگرسعرضه برق،گاز،بخار و آب گرمنیروگاه زاگرس کوثر199

20.05-47,370.0037,870.00شبریزفرآورده های نفتیپاالیش نفت تبریز200

20.01-43,630.0034,900.00داسوهداروییدارو اسوه201

19.93-18,703.0014,975.00فالتسرمایه گذاریهافالت ایرانیان. سر202

19.92-18,570.0014,870.00البرزبیمه و بازنشستگیبیمه البرز203

19.84-141,530.00113,450.00فالمیمحصوالت فلزیالمیران204

19.83-5,572.004,467.00آبینزراعت و خدمات وابستهکشت و صنعت آبشیرین205

19.82-19,170.0015,370.00وتوصاسرمایه گذاریهاتوسعه صنعتی ایران. سر206

19.78-92,888.0074,514.00ساوهسیمان آهک گچسیمان ساوه207

19.74-25,530.0020,490.00حتایدحمل و نقل انبارداری و ارتباطات تاید واتر خاورمیانه208

19.72-5,680.004,560.00وپارسبانکها و موسسات اعتباریبانک پارسیان209

19.72-31,650.0025,410.00سارومسیمان آهک گچسیمان ارومیه210

19.65-12,620.0010,140.00سمازنسیمان آهک گچسیمان مازندران211

19.63-37,910.0030,470.00شپنافرآورده های نفتیپاالیش نفت اصفهان212

19.62-143,200.00115,100.00سصفهاسیمان آهک گچسیمان اصفهان213

19.47-43,964.0035,403.00حپارساحمل و نقل انبارداری و ارتباطات توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان214

19.42-10,760.008,670.00خمهرخودرو و قطعاتمهرکام پارس215

19.41-9,890.007,970.00غشهدغذایی بجز قند وشکرشهد ایران216

19.39-73,300.0059,090.00غشانغذایی بجز قند وشکرپگاه خراسان217

19.27-6,825.005,510.00وآرینسرمایه گذاریهاتوسعه اقتصادی آرین218

19.14-37,397.0030,240.00تبرکغذایی بجز قند وشکرتبرک219



19.13-19,584.0015,838.00فنفتفلزات اساسیصنایع تجهیزات نفت220

19.08-16,630.0013,457.00وآواسرمایه گذاریهاآوا نوین. سر221

18.98-9,061.007,341.00خاورخودرو و قطعاتایران خودرو دیزل222

18.96-24,420.0019,790.00خشرقخودرو و قطعاتالکتریک خودرو شرق223

18.91-33,793.0027,402.00شرانلفرآورده های نفتینفت ایرانول224

18.90-8,785.007,125.00زنجانشیمیاییصنایع کشاورزی و کود زنجان225

18.61-48,040.0039,100.00فخاسفلزات اساسیفوالدخراسان226

18.61-41,469.0033,753.00زکشتزراعت و خدمات وابستهکشاورزی مکانیزه اصفهان کشت227

18.60-31,670.0025,780.00آباداعرضه برق،گاز،بخار و آب گرمبرق آبادان228

18.57-139,400.00113,510.00کسرامکانی غیر فلزیپارس سرام229

18.51-25,107.0020,460.00فزرینفلزات اساسیزرین معدن آسیا230

18.46-13,313.0010,856.00ولبهمنواسطه گریهای مالی و پولیبهمن لیزینگ231

18.15-33,681.0014,997.00کوثربیمه و بازنشستگیبیمه کوثر232

18.09-24,600.0020,150.00سصوفیسیمان آهک گچسیمان صوفیان233

18.06-34,594.0028,246.00ثعمراانبوه سازی امالک و مستغالتعمران و توسعه شاهد234

17.94-33,840.0027,770.00خاهنخودرو و قطعاتآهنگری تراکتور235

17.81-66,800.0054,900.00شفاداروییشفا دارو. سر236

17.78-20,590.0016,930.00وصندوقچندرشته ای صنعتیصندوق بازنشستگی. سر237

17.75-53,190.0043,748.00کپروراستخراج زغال سنگفرآوری ذغال سنگ پروده طبس238

17.63-110,725.0091,203.00شصفهاشیمیاییپتروشیمی اصفهان239

17.63-76,213.0062,776.00هجرتداروییپخش هجرت240

17.55-48,692.0040,145.00غبهارغذایی بجز قند وشکرکشت و صنعت بهاران گل بهار خراسان241

17.54-78,090.0064,390.00شنفتفرآورده های نفتینفت پارس242

17.44-6,318.005,216.00فبیرامحصوالت فلزیبسته بندی ایران243

17.35-22,149.0018,306.00غپونهغذایی بجز قند وشکرنوش پونه مشهد244

17.26-33,030.0027,330.00قلرستقند و شکرقند لرستان245

17.08-18,755.0015,552.00واحصاواسطه گریهای مالی و پولیاحیاء صنایع خراسان246

17.05-161,216.00133,730.00خودکفاغذایی بجز قند وشکرخودکفایی آزادگان247

17.02-23,440.0019,450.00رتکوفنی و مهندسیتکین کو248

16.96-32,400.0026,905.00زماهانزراعت و خدمات وابستهگوشت مرغ ماهان249

16.85-22,610.0018,800.00وبانکچندرشته ای صنعتیگروه توسعه ملی. سر250

16.82-44,579.0037,082.00کی بی سیداروییکی بی سی251

16.80-45,531.0037,881.00بمیالاستخراج کانه های فلزیتوسعه بازرگانی آهن و فوالد میالد252

16.79-62,076.0051,651.00دتوزیعداروییتوزیع داروپخش253

16.76-33,480.0027,870.00دکیمیداروییکیمیدارو254

16.75-24,900.0020,730.00کترامکاشی و سرامیککاشی تکسرام255

16.71-10,470.008,720.00سدورسیمان آهک گچسیمان دورود256

16.59-14,290.0011,920.00وتوکافلزات اساسیتوکا فوالد. سر257

16.55-27,094.0022,611.00کیسونانبوه سازی امالک و مستغالتکیسون258

16.51-46,100.0038,490.00خکارخودرو و قطعاتایرکا پارت صنعت259

16.48-12,165.0010,160.00غفارسغذایی بجز قند وشکرپگاه فارس260

16.46-16,770.0014,010.00ددامداروییزاگرس فارمد پارس261

16.43-25,860.0021,610.00سغربسیمان آهک گچسیمان غرب262

16.26-38,570.0032,300.00شیرانشیمیاییصنایع شیمیایی ایران263



16.20-27,160.005,490.00وبملتبانکها و موسسات اعتباریبانک ملت264

16.01-90,057.0075,637.00قنقشقند و شکرقند نقش جهان265

15.98-12,381.0010,402.00ثاژنانبوه سازی امالک و مستغالتسخت آژند266

15.95-64,030.0053,820.00کطبساستخراج زغال سنگذغالسنگ نگین267

15.94-48,084.0040,421.00زگلدشتزراعت و خدمات وابستهکشت و دام گلدشت نمونه اصفهان268

15.89-71,260.0059,940.00خکمکخودرو و قطعاتکمک فنر ایندامین269

15.79-20,710.006,540.00مابیمه و بازنشستگیبیمه ما270

15.70-8,045.006,782.00خکاوهخودرو و قطعاتسایپا دیزل271

15.60-20,390.0017,210.00سکرماسیمان آهک گچسیمان کرمان272

15.57-24,850.0020,980.00شدوصشیمیاییدوده صنعتی پارس273

15.47-225,477.00190,594.00دشیریداروییشیرین دارو274

15.31-20,095.0017,018.00سخوافسیمان آهک گچسیمان مجد خواف275

15.30-130,368.00110,422.00پیزدالستیک و پالستیکالستیک یزد276

15.25-15,842.0013,426.00سجامسیمان آهک گچسیمان غرب آسیا277

15.10-33,335.0028,303.00زشریفزراعت و خدمات وابستهکشت و صنعت شریف آباد278

15.09-10,870.009,230.00خزرخودرو و قطعاتفنرسازی زر279

15.05-79,670.0067,680.00کسعدیکاشی و سرامیککاشی سعدی280

14.98-51,190.0043,520.00سقاینسیمان آهک گچسیمان قائن281

14.87-32,010.0027,250.00دکوثرداروییداروسازی کوثر282

14.79-46,358.0039,500.00کمرجانکاشی و سرامیکمرجان کار283

14.69-362,670.00309,400.00غدشتغذایی بجز قند وشکردشت مرغاب284

14.54-212,096.00181,265.00قچارقند و شکرفرآورده های غذایی و قند چهارمحال285

14.42-56,670.0048,500.00کاالفعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسطبورس کاالی ایران286

14.40-18,540.0015,870.00سرودسیمان آهک گچسیمان شاهرود287

14.38-73,852.0063,231.00پارتاالستیک و پالستیکآرتاویل تایر288

14.38-38,460.0032,930.00سبجنوسیمان آهک گچسیمان بجنورد289

14.31-45,360.0038,870.00غگرجیغذایی بجز قند وشکربیسکویت گرجی290

14.27-44,580.0038,220.00شویندهشیمیاییص بهشهر.مدیریت صنعت شوینده ت291

14.15-38,590.0033,130.00قشهدقند و شکرشهد292

14.07-60,910.0052,340.00غچینغذایی بجز قند وشکرکشت و صنعت چین چین293

14.06-80,030.0068,780.00افرارایانهافرانت294

14.04-19,689.0016,925.00غنیلیغذایی بجز قند وشکرمجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان295

14.01-15,200.0013,070.00وتوسمسرمایه گذاریهاتوسعه ملی. سر296

14.01-175,935.00151,283.00کتوکاکانی غیر فلزیصنایع نسوز توکا297

13.98-34,460.0029,590.00های وباطالعات و ارتباطاتهای وب- داده گستر عصر نوین 298

13.96-45,990.0039,570.00کساوهکاشی و سرامیککاشی سینا299

13.96-38,190.0032,860.00دسیناداروییسینادارو300

13.87-133,710.00115,160.00ساربیلسیمان آهک گچسیمان آرتا اردبیل301

13.87-27,883.0024,015.00حبندرحمل و نقل انبارداری و ارتباطات خط دریا بندر302

13.82-58,770.0050,650.00داروداروییکارخانجات داروپخش303

13.77-30,288.0026,117.00وسدیدفلزات اساسیگروه صنعتی سدید304

13.69-17,020.0014,690.00لوتوسفعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسطتامین سرمایه لوتوس پارسیان305

13.57-13,887.0012,002.00لکماوسایل ارتباطیمخابراتی ایران306

13.55-38,670.0033,430.00ثابادانبوه سازی امالک و مستغالتآبادگران307



13.51-6,168.005,335.00وپساسرمایه گذاریهاصنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس. سر308

13.50-23,040.0019,930.00سخوزسیمان آهک گچسیمان خوزستان309

13.48-23,880.0020,660.00دالبرداروییالبرزدارو310

13.47-277,376.00240,000.00شگامرنشیمیاییپترو گامرون311

13.44-9,461.008,189.00ثنورانبوه سازی امالک و مستغالتکوه نور. سر312

13.43-12,580.0010,890.00تکمباماشین آالت و تجهیزاتکمباین سازی313

13.40-32,000.0027,712.00وآیندبانکها و موسسات اعتباریبانک آینده314

13.36-16,840.0014,590.00دامینداروییدارو امین315

13.29-21,352.0018,515.00ومهانسرمایه گذاریهاگروه توسعه مالی مهر آیندگان316

13.15-89,320.0077,570.00سخاشسیمان آهک گچسیمان خاش317

13.06-13,042.0011,339.00سنوینسرمایه گذاریهااقتصاد نوین. سر318

13.03-32,470.0028,240.00غشصفاغذایی بجز قند وشکرپگاه اصفهان319

13.02-109,176.0094,962.00دقاضیداروییداروسازی قاضی320

12.99-55,030.0047,880.00بسویچدستگاههای برقیپارس سوئیچ321

12.98-77,910.0067,440.00غزرغذایی بجز قند وشکرزر ماکارون322

12.82-47,040.0041,010.00پرداخترایانهبه پرداخت ملت323

12.81-146,320.00127,579.00شبصیرشیمیاییپتروشیمی قائد بصیر324

12.80-63,340.0040,550.00دتمادداروییمواد داروپخش325

12.67-24,804.0021,661.00سمتازسیمان آهک گچسیمان ممتازان کرمان326

12.51-26,628.0023,297.00آیندهزراعت و خدمات وابستهآینده سازان بهشت پارس327

12.44-43,660.0038,230.00فنوالفلزات اساسینورد آلومینیوم328

12.34-101,925.0089,345.00کشرقاستخراج زغال سنگصنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود329

12.32-18,830.0016,510.00وپتروشیمیاییپتروشیمی. سر330

12.16-36,440.009,180.00شلعابشیمیاییلعابیران331

12.12-12,205.0010,726.00کقزویکانی غیر فلزیشیشه قزوین332

12.08-26,410.0023,220.00غشاذرغذایی بجز قند وشکرپگاه آذربایجان333

12.05-25,550.0022,470.00خچرخشخودرو و قطعاتچرخشگر334

12.02-68,810.0060,540.00خمحورخودرو و قطعاتمحورخودرو335

11.89-33,970.0029,930.00شگلشیمیاییگلتاش336

11.86-20,240.0017,840.00غپاکغذایی بجز قند وشکرلبنیات پاک337

11.78-9,340.008,240.00واعتبارواسطه گریهای مالی و پولیاعتبار ایران. سر338

11.75-259,030.00228,590.00لخزرماشین آالت و تجهیزاتپارس خزر339

11.56-7,180.006,350.00خریختخودرو و قطعاتصنایع ریخته گری ایران340

11.56-81,690.0072,250.00بنیرودستگاههای برقینیروترانس341

11.54-12,650.0011,190.00سکردسیمان آهک گچسیمان کردستان342

11.42-59,100.0052,350.00قرنشیمیاییپدیده شیمی قرن343

11.36-23,760.0021,060.00کساپاکانی غیر فلزیسایپا شیشه344

11.35-49,150.0043,570.00شکلرشیمیایینیروکلر345

11.33-21,059.0018,672.00وثنوواسطه گریهای مالی و پولیساختمان نوین. سر346

11.31-39,702.0035,211.00فالومفلزات اساسیآلومتک347

11.30-79,875.0016,064.00غگلستاغذایی بجز قند وشکرشیر پاستوریزه پگاه گلستان348

11.29-11,342.0010,061.00ثترانانبوه سازی امالک و مستغالتمسکن تهران. سر349

11.18-30,580.0026,360.00لسرماماشین آالت و تجهیزاتسرماآفرین350

11.12-10,790.009,590.00پالسکالستیک و پالستیکپالسکوکار سایپا351



11.10-59,840.0053,200.00خنصیرخودرو و قطعاتنصیر ماشین352

11.02-6,233.005,546.00شفاراشیمیاییپتروشیمی فارابی353

10.99-30,560.0027,200.00چافستچاپافست354

10.99-64,426.0054,345.00حسیناحمل و نقل انبارداری و ارتباطات توسعه خدمات دریایی و بندری سینا355

10.97-45,120.0040,170.00ختورخودرو و قطعاترادیاتور ایران356

10.97-28,170.0025,080.00کسراکانی غیر فلزیسرامیک اردکان357

10.84-85,524.0076,251.00ثتوساانبوه سازی امالک و مستغالتتوسعه و عمران استان اردبیل. سر358

10.83-142,410.00126,990.00فسربفلزات اساسیملی سرب و روی359

10.61-58,516.0052,308.00باالسپیمانکاری صنعتیتأسیسات راه آهن360

10.61-48,431.0043,294.00بایکادستگاههای برقیکابلسازی ایران361

10.61-7,835.007,004.00خصدراپیمانکاری صنعتیصنعتی دریایی362

10.48-14,310.0012,810.00سشمالسیمان آهک گچسیمان شمال363

10.39-8,489.007,607.00بخاوربیمه و بازنشستگیبیمه زندگی خاورمیانه364

10.34-18,670.0016,740.00سهرمزسیمان آهک گچسیمان هرمزگان365

10.27-14,600.0012,410.00تاصیکواستخراج کانه های فلزیصدر تامین. سر366

10.27-23,998.0021,534.00فوکافلزات اساسیفوالد کاویان367

10.21-23,410.0021,020.00خفنرخودرو و قطعاتفنرسازی خاور368

10.13-24,252.0021,796.00ثنامانبوه سازی امالک و مستغالتساختمانی بین المللی نام آوران مهندسی. سر369

10.07-20,184.0018,151.00وزمینبانکها و موسسات اعتباریبانک ایران زمین370

10.00-27,899.0025,109.00خفناورخودرو و قطعاتصنعتی روان فن آور371

10.00-13,002.0011,702.00سفاسیکانی غیر فلزیفارسیت اهواز372

9.95-92,560.0083,350.00لبوتانماشین آالت و تجهیزاتصنعتی بوتان373

9.83-35,678.0032,170.00الزماماشین آالت و تجهیزاتآزمایش374

9.72-29,120.0026,290.00کگازکانی غیر فلزیشیشه و گاز375

9.69-11,970.0010,810.00سیالمسیمان آهک گچسیمان ایالم376

9.61-47,150.0042,620.00کفراکانی غیر فلزیفرآورده های نسوز ایران377

9.57-29,250.0026,450.00سیستمرایانههمکاران سیستم378

9.35-66,220.0060,030.00سبهانسیمان آهک گچسیمان بهبهان379

9.33-18,430.0016,710.00وغدیرچندرشته ای صنعتیغدیر. سر380

9.25-31,580.0028,660.00دفراداروییفرآورده تزریقی381

9.23-41,889.0038,023.00وثخوزانبوه سازی امالک و مستغالتتوسعه خوزستان. سر382

9.22-120,380.00109,280.00سفارسیمان آهک گچسیمان فارس383

9.16-107,050.0097,240.00خلنتخودرو و قطعاتلنت ترمز384

9.07-7,203.006,550.00نوینبیمه و بازنشستگیبیمه نوین385

9.00-20,890.0018,380.00تاپیکوشیمیایینفت و گاز تامین. سر386

8.94-77,310.0070,400.00دفاراداروییدارو فارابی387

8.68-44,570.0040,700.00دکپسولداروییتولید ژالتین کپسول ایران388

8.65-26,010.0023,760.00تمحرکهماشین آالت و تجهیزاتماشین سازی نیرو محرکه389

8.62-23,365.0021,350.00قجامقند و شکرقند تربت جام390

8.57-11,080.0010,130.00خوسازخودرو و قطعاتمحورسازان391

8.54-6,641.006,074.00وتعاونبیمه و بازنشستگیبیمه تعاون392

8.53-152,490.0070,200.00شامالشیمیاییمعدنی امالح ایران393

8.48-59,531.0054,485.00فرابورسفعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسطفرابورس ایران394

8.42-15,200.0013,920.00خموتورخودرو و قطعاتموتورسازان تراکتور395



8.39-60,680.0055,590.00کپشیرکانی غیر فلزیپشم شیشه ایران396

8.34-29,740.0027,260.00کلوندکاشی و سرامیککاشی الوند397

8.25-42,430.0038,930.00ونیکیسرمایه گذاریهاملی. سر398

8.19-14,160.0013,000.00سارابسیمان آهک گچسیمان داراب399

8.17-21,918.0020,128.00وگردشبانکها و موسسات اعتباریبانک گردشگری400

8.14-87,430.0080,310.00قپیراقند و شکرقند پیرانشهر401

8.05-15,673.0014,411.00ثغربانبوه سازی امالک و مستغالتمسکن شمالغرب. سر402

8.00-110,550.00101,710.00پتایرالستیک و پالستیکایران تایر403

7.96-11,690.0010,760.00وپاساربانکها و موسسات اعتباریبانک پاسارگاد404

7.90-113,589.00104,618.00شرازفرآورده های نفتیپاالیش نفت شیراز405

7.86-95,920.0088,380.00کپارسکاشی و سرامیککاشی پارس406

7.86-20,329.0018,731.00سمگاهتل و رستورانمیراث فرهنگی و گردشگری. سر407

7.83-8,300.007,650.00ثشرقانبوه سازی امالک و مستغالتمسکن شمال شرق. سر408

7.82-17,564.0016,190.00وثوقواسطه گریهای مالی و پولیوثوق امین. سر409

7.82-3,339.003,078.00فساشیمیاییپتروشیمی فسا410

7.74-10,823.009,985.00سرچشمهواسطه گریهای مالی و پولیمس سرچشمه. سر411

7.55-11,650.0010,770.00وخاوربانکها و موسسات اعتباریبانک خاورمیانه412

7.54-14,111.0013,047.00ثرودانبوه سازی امالک و مستغالتمسکن زاینده رود. سر413

7.38-132,032.00122,286.00شاوانفرآورده های نفتیپاالیش نفت الوان414

7.29-63,662.0059,019.00لخانهماشین آالت و تجهیزاتلوازم خانگی پارس415

7.29-95,384.0088,431.00شزنگفرآورده های نفتیتجهیز نیروی زنگان416

7.23-15,674.0014,540.00ثپردیسانبوه سازی امالک و مستغالتمسکن پردیس. سر417

7.15-73,280.0068,040.00نمرینومنسوجاتایران مرینوس418

7.00-27,280.0025,370.00پاساالستیک و پالستیکایران یاسا419

6.94-16,580.0015,430.00تکنوماشین آالت و تجهیزاتتکنوتار420

6.77-130,370.00121,540.00وپخشداروییداروپخش421

6.69-106,140.0099,040.00دپارسداروییپارس دارو422

6.66-3,451.003,221.00دارابشیمیاییپتروشیمی داراب423

6.64-6,403.005,978.00وحکمتبیمه و بازنشستگیبیمه حکمت صبا424

6.57-79,430.0074,210.00بشهابدستگاههای برقیالمپ پارس شهاب425

6.56-10,319.009,642.00وشهرواسطه گریهای مالی و پولیبانک شهر426

6.52-18,870.0017,640.00کرازیکانی غیر فلزیشیشه دارویی رازی427

6.50-7,380.006,900.00وسکابسرمایه گذاریهابازنشستگی کارکنان بانکها. ص.س428

6.42-26,071.0024,398.00ثزاگرسانبوه سازی امالک و مستغالتتوسعه و عمران زاگرس. سر429

6.40-11,939.0011,175.00فنرژیمحصوالت فلزیانرژی آذرآب430

6.36-82,644.0077,390.00غگلپاغذایی بجز قند وشکرشیر پاستوریزه پگاه گلپایگان431

6.35-30,410.0028,480.00کهمداکانی غیر فلزیشیشه همدان432

6.32-19,816.0018,564.00ارفعفلزات اساسیآهن و فوالد ارفع433

6.22-35,450.0033,246.00دحاویداروییداروسازی الحاوی434

6.08-49,452.0046,446.00زفکازراعت و خدمات وابستهکشت و دامداری فکا435

5.98-9,177.007,301.00اتکامبیمه و بازنشستگیبیمه اتکائی امین436

5.97-42,220.0039,700.00چکاوهمحصوالت کاغذیکاغذ سازی کاوه437

5.93-26,195.0024,642.00ساروجسیمان آهک گچساروج بوشهر438

5.88-3,624.003,411.00جهرمشیمیاییپتروشیمی جهرم439



5.81-34,105.0032,123.00لپیاموسایل ارتباطیصنعتی پیام440

5.79-24,710.0023,280.00ثامانانبوه سازی امالک و مستغالتسامان گستر اصفهان. سر441

5.62-117,060.00110,480.00غمهراغذایی بجز قند وشکرمهرام442

5.60-28,940.0027,320.00بالبردستگاههای برقیکابل البرز443

5.43-21,560.0020,390.00دروزداروییروز دارو444

5.34-30,310.0028,690.00پارسانشیمیاییگسترش نفت و گاز پارسیان445

5.28-66,586.0063,069.00شکبیرشیمیاییپتروشیمی امیرکبیر446

5.25-164,370.00155,740.00فمرادفلزات اساسیآلومراد447

5.19-22,233.0021,079.00میدکوفلزات اساسیتوسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه. سر448

4.77-49,475.0047,116.00مفاخررایانهتوسعه فناوری اطالعات خوارزمی449

4.72-24,590.0023,430.00ختراکخودرو و قطعاتریخته گری تراکتور450

4.46-53,810.0051,410.00تپمپیماشین آالت و تجهیزاتپمپ ایران451

4.20-43,070.0041,260.00دابورداروییدارو ابوریحان452

4.11-49,100.0047,080.00کنوراستخراج کانه های فلزیتوسعه معدنی و صنعتی صبانور453

4.07-55,783.0053,515.00فوالیفلزات اساسیفوالد آلیاژی یزد454

3.95-170,349.00163,621.00زنگانفلزات اساسیصنعت روی زنگان455

3.89-15,160.0014,570.00غالبرغذایی بجز قند وشکرلبنیات کالبر456

3.68-14,356.0013,828.00تشتادخودرو و قطعاتاشتاد ایران457

3.67-15,209.0014,651.00فن آوارایانهفن آوا458

3.60-10,721.0010,335.00گوهرانسرمایه گذاریهاتوسعه گوهران امید. سر459

3.57-38,650.0037,270.00قمروقند و شکرقند مرودشت460

3.52-31,495.0030,387.00خفوالفنی و مهندسیخدمات فنی فوالد یزد461

3.47-16,507.0015,935.00آ س پانبوه سازی امالک و مستغالتپ.س.آ462

3.44-72,502.0070,007.00بکهنوجعرضه برق،گاز،بخار و آب گرمتولید برق ماهتاب کهنوج463

3.24-132,241.00127,960.00مارونشیمیاییپتروشیمی مارون464

3.22-61,946.0059,954.00دماوندعرضه برق،گاز،بخار و آب گرمتولید برق دماوند465

3.12-33,250.0032,210.00حپتروحمل و نقل انبارداری و ارتباطات مهندسی حمل و نقل پتروشیمی466

3.11-17,440.0016,898.00ومعلمبیمه و بازنشستگیبیمه معلم467

3.08-9,410.009,120.00ونیروعرضه برق،گاز،بخار و آب گرمنیرو. سر468

3.05-197,891.00191,847.00گکوثرهتل و رستورانهتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان469

2.93-80,832.0016,094.00قاسمخرده فروشیقاسم ایران470

2.93-62,492.0060,663.00وحافظبیمه و بازنشستگیبیمه حافظ471

2.76-63,390.0061,640.00فجاممحصوالت فلزیجام دارو472

2.74-61,119.0059,446.00غپآذرغذایی بجز قند وشکرپگاه آذربایجان شرقی473

2.69-21,431.0020,855.00قشرینقند و شکرقند شیرین خراسان474

2.51-9,612.009,371.00وایراسرمایه گذاریهاصنایع ایران. سر475

2.49-29,760.0029,020.00بفجرعرضه برق،گاز،بخار و آب گرمفجر انرژی خلیج فارس476

2.40-7,247.007,073.00سفارودکانی غیر فلزیفارسیت درود477

2.36-152,680.00149,070.00خپویشخودرو و قطعاتسازه پویش478

2.36-63,789.0062,283.00حرهشاحمل و نقل انبارداری و ارتباطات رهشاد سپاهان479

2.22-26,130.0025,550.00مبینعرضه برق،گاز،بخار و آب گرممبین انرژی خلیج فارس480

2.08-50,029.0048,990.00فافزافلزات اساسیفوالد افزا سپاهان481

2.07-64,110.0062,780.00فباهنرفلزات اساسیمس باهنر482

2.04-37,230.0036,470.00دلقماداروییدارو لقمان483



1.93-30,675.0030,083.00وسناواسطه گریهای مالی و پولینیروگاهی ایران سنا. سر484

1.84-44,591.0043,771.00پالستالستیک و پالستیکپالستیران485

1.80-28,357.0027,846.00حسیرحمل و نقل انبارداری و ارتباطات ریل سیر کوثر486

1.72-234,600.00230,560.00پدرخشالستیک و پالستیکدرخشان تهران487

1.54-36,380.0035,819.00سایراکانی غیر فلزیایرانیت488

1.51-298,710.00294,190.00شفنشیمیاییپتروشیمی فن آوران489

1.45-11,700.0011,530.00چفیبرمحصوالت چوبیفیبر ایران490

1.31-35,880.0035,410.00دعبیدداروییدارو عبیدی491

1.27-73,800.0072,866.00گکیشهتل و رستورانآبادگران ایران کیش492

1.07-16,890.0016,710.00وسپهسرمایه گذاریهاسپه. سر493

1.02-12,690.0012,560.00ولملتواسطه گریهای مالی و پولیواسپاری ملت494

1.00-6,697.006,630.00وملتسرمایه گذاریهاملت. سر495

0.95-14,760.0014,620.00وکاربانکها و موسسات اعتباریبانک کار آفرین496

0.91-46,255.0045,832.00غشوکوغذایی بجز قند وشکرشوکوپارس497

0.91-41,860.0041,480.00شبندرفرآورده های نفتیپاالیش نفت بندر عباس498

0.90-33,109.0032,811.00تابافنی و مهندسیتابان نیرو سپاهان499

0.57-59,779.0059,440.00ومشانواسطه گریهای مالی و پولیفنی و مهندسی مشانیر. سر500

0.42-24,640.0024,537.00وسینبیمه و بازنشستگیبیمه سینا501

0.39-46,505.0046,325.00شغدیرشیمیاییپتروشیمی غدیر502

0.17-63,600.0063,490.00دشیمیداروییشیمی داروپخش503

0.14-8,473.008,461.00سپرمیکانی غیر فلزیپرمیت504

0.03-34,010.0034,000.00غگزغذایی بجز قند وشکرگز سکه505

3,230.003,230.000.00وتجارتبانکها و موسسات اعتباریبانک تجارت506

1,000.001,000.000.00وامیراستخراج کانه های فلزیگروه صنعتی و معدنی امیر507

33,576.0033,591.000.04بتکدستگاههای برقیکابل تک508

4,150.004,152.000.05وسالتواسطه گریهای مالی و پولیبانک قرض الحسنه رسالت509

7,365.007,369.000.05پشاهنالستیک و پالستیکپالستیک شاهین510

19,088.0019,100.000.06تفیروماشین آالت و تجهیزاتمهندسی فیروزا511

42,060.0042,090.000.07وامیدچندرشته ای صنعتیامید. سر512

24,146.0024,165.000.08والناواسطه گریهای مالی و پولیلیزینگ آریادانا513

8,192.008,223.000.38شتهرانداروییتهران شیمی514

96,210.0096,630.000.44سنیرسیمان آهک گچسیمان سفید نی ریز515

110,005.00110,508.000.46کایتاکانی غیر فلزیایتالران516

174,960.00176,147.000.68آریاشیمیاییپلیمر آریا ساسول517

8,010.003,830.000.68وبیمهسرمایه گذاریهاصنعت بیمه. سر518

15,200.0014,970.000.79پترولشیمیاییپتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان519

125,630.00126,760.000.90بکابدستگاههای برقیجوشکاب یزد520

87,190.0088,070.001.01جم پیلنشیمیاییپلی پروپیلن جم521

17,240.0017,490.001.45ومعادناستخراج کانه های فلزیتوسعه معادن و فلزات. سر522

33,200.0033,860.001.99سفانوسیمان آهک گچسیمان فارس نو523

27,520.0028,100.002.11فوالژفلزات اساسیفوالد آلیاژی ایران524

4,320.004,420.002.31کابگنکانی غیر فلزیآبگینه525

18,690.0019,170.002.57ولغدرواسطه گریهای مالی و پولیلیزینگ خودرو غدیر526

72,370.0069,340.002.72افقخرده فروشیفروشگاه های افق کوروش527



46,607.0047,911.002.80کگهراستخراج کانه های فلزیسنگ آهن گهر زمین528

39,194.0040,291.002.80وهورعرضه برق،گاز،بخار و آب گرممدیریت انرژی امید تابان هور529

28,986.0029,800.002.81فماکفلزات اساسیماداکتو استیل کرد530

16,182.0016,737.003.43شتولیشیمیاییتولی پرس531

6,000.006,208.003.47گدناهتل و رستوراندنا آفرین فدک532

35,930.0037,200.003.53سدشتسیمان آهک گچسیمان دشتستان533

10,776.0011,158.003.54وجامیسرمایه گذاریهاجامی. سر534

24,390.0025,330.003.85شاراکشیمیاییپتروشیمی شازند535

3,904.004,056.003.89آرمانبیمه و بازنشستگیبیمه آرمان536

96,140.0099,930.003.94دلرداروییدارو اکسیر537

28,750.0029,960.004.21فارسشیمیاییصنایع پتروشیمی خلیج فارس538

14,865.0015,499.004.27غگیالغذایی بجز قند وشکرشیر پاستوریزه پگاه گیالن539

39,950.0041,760.004.53فسازانفلزات اساسیغلتک سازان سپاهان540

14,100.0014,760.004.68کحافظکاشی و سرامیککاشی حافظ541

12,903.0013,521.004.79هرمزفلزات اساسیفوالد هرمزگان جنوب542

10,180.0010,680.004.91چکاپامحصوالت کاغذیکاغذ پارس543

44,170.0046,410.005.07جمشیمیاییپتروشیمی جم544

82,800.0088,210.006.53خراسانشیمیاییپتروشیمی خراسان545

33,984.0011,239.006.65صباسرمایه گذاریهاصبا تامین. سر546

109,860.00117,210.006.69فنوردفلزات اساسینورد قطعات فوالدی547

273,840.00293,150.007.05فپنتافلزات اساسیسپنتا548

53,190.0057,190.007.52تیپیکوداروییدارویی تامین. سر549

125,740.00135,720.007.94غدامغذایی بجز قند وشکرخوراک دام پارس550

39,509.0042,741.008.18ریشمکداروییتولیدو صادرات ریشمک551

72,604.0078,755.008.47شسمشیمیاییسموم علف کش552

17,687.0019,193.008.51شصدفشیمیاییصنعتی دوده فام553

13,902.0015,094.008.57اتکایبیمه و بازنشستگیبیمه اتکائی ایرانیان554

65,216.0070,911.008.73غویتاغذایی بجز قند وشکرویتانا555

144,360.00157,170.008.87پارسشیمیاییپتروشیمی پارس556

13,074.0014,301.009.39خعمراخودرو و قطعاتتوسعه و عمران شهرستان نائین557

55,620.0060,860.009.42فجرفلزات اساسیفوالد امیرکبیر کاشان558

30,573.0033,610.009.93ثعتماانبوه سازی امالک و مستغالتساختمانی اعتماد گستر. سر559

24,380.0026,850.0010.13فرآورفلزات اساسیفرآوری مواد معدنی560

26,591.0029,323.0010.27رافزارایانهرایان هم افزا561

112,256.00123,862.0010.34شرنگیشیمیاییرنگین562

3,740.004,150.0010.96کیامحصوالت فلزیکیا الکترود شرق563

3,520.003,950.0012.22ولپارسسایر واسطه گریهای مالیلیزینگ پارسیان564

17,670.0019,840.0012.28کچاداستخراج کانه های فلزیچادرملو565

24,849.0028,013.0012.73ثاصفاانبوه سازی امالک و مستغالتساختمان اصفهان566

43,050.0048,580.0012.85شخارکشیمیاییپتروشیمی خارک567

14,645.0016,536.0012.91سباقرسیمان آهک گچسیمان باقران568

22,176.0025,087.0013.13ولرازواسطه گریهای مالی و پولیلیزینگ رازی569

17,180.0019,530.0013.68فوالدفلزات اساسیفوالد مبارکه اصفهان570

153,880.00175,860.0014.28نوریشیمیاییپتروشیمی نوری571



156,080.00179,056.0014.72زاگرسشیمیاییپتروشیمی زاگرس572

3,640.004,190.0015.11وبصادربانکها و موسسات اعتباریبانک صادرات ایران573

152,800.0059,510.0015.33کخاککانی غیر فلزیخاک چینی ایران574

57,790.0067,130.0016.16شیرازشیمیاییپتروشیمی شیراز575

203,988.00237,098.0016.23واحیاواسطه گریهای مالی و پولیمجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان576

26,012.0030,288.0016.44سالرسیمان آهک گچسیمان الرستان577

25,610.0029,887.0016.70معیار سرمایه گذاریهامعیار صنعت پارس. سر578

39,510.0046,440.0017.54کرماشاشیمیاییصنایع پتروشیمی کرمانشاه579

98,240.00115,590.0017.66شپدیسشیمیاییپتروشیمی پردیس580

12,753.0015,078.0018.23کصدفکاشی و سرامیککاشی صدف سرام استقالل آباده581

11,920.0014,110.0018.37امینفعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسطتامین سرمایه امین582

20,930.0024,827.0018.62سدبیرسرمایه گذاریهاتدبیرگران فارس و خوزستان. سر583

105,482.00126,343.0019.78وشمالسرمایه گذاریهاتوسعه شمال. سر584

154,559.00185,147.0019.79سایناشیمیاییصنایع بهداشتی ساینا585

54,555.0065,378.0019.84شموادشیمیاییالیاف مصنوعی586

149,078.00178,942.0020.03ساذریکانی غیر فلزیآذریت587

41,274.0049,653.0020.30ثنظامانبوه سازی امالک و مستغالتساختمانی نظام مهندسی ایران. سر588

93,630.00112,970.0020.66قنیشاقند و شکرقند نیشابور589

16,792.0020,365.0021.28کفرآورکانی غیر فلزیفرآورده های سیمان شرق590

487,980.00593,640.0021.65شسیناشیمیاییشیمیایی سینا591

39,320.0048,090.0022.30فخوزفلزات اساسیفوالد خوزستان592

13,679.0016,787.0022.72تپوالفنی و مهندسیمرآت پوالد593

100,627.00123,523.0022.75فسدیدفلزات اساسیتجهیزات سدید594

17,027.0020,966.0023.13پلولهالستیک و پالستیکگازلوله595

59,272.0074,056.0024.94تکناراستخراج کانه های فلزیمعادن مس تکنار596

26,830.0033,790.0025.94فملیفلزات اساسیملی صنایع مس ایران597

59,160.0076,010.0028.48پاکشوشیمیاییگروه صنعتی پاکشو598

16,786.0021,628.0028.85ثقزویانبوه سازی امالک و مستغالتعمران و سازندگی استان قزوین599

27,397.0035,412.0029.26بگیالنعرضه برق،گاز،بخار و آب گرمتوسعه مسیر برق گیالن600

63,260.0082,530.0031.09تکشاماشین آالت و تجهیزاتخدمات کشاورزی601

17,940.0024,230.0035.06کگلاستخراج کانه های فلزیگل گهر602

42,718.0058,599.0037.18کهرامکاشی و سرامیکبهسرام603

103,300.00143,060.0038.49کدمااستخراج کانه های فلزیمعدنی دماوند604

88,774.0061,827.0039.29بپاسبیمه و بازنشستگیبیمه پاسارگاد605

16,950.0023,740.0040.06کاوهفلزات اساسیفوالد کاوه جنوب کیش606

30,674.0043,285.0041.11شکفشیمیاییکف607

1,750.002,550.0045.71ثامیدانبوه سازی امالک و مستغالتتوسعه و عمران امید608

22,137.0032,933.0048.77وآتوسواسطه گریهای مالی و پولیآرین توسکا609

73,543.00110,502.0050.25گپارسهتل و رستورانکارگزاران پارس610

62,230.0093,800.0050.73غاذرغذایی بجز قند وشکرکشت و صنعت پیاذر611

18,330.0027,922.0052.33بنوبیمه و بازنشستگیبیمه تجارت نو612

9,993.0015,302.0053.13وآفریبیمه و بازنشستگیبیمه کارآفرین613

18,500.0029,949.0061.89بپیوندعرضه برق،گاز،بخار و آب گرمپیوند گستر پارس614

16,621.0027,333.0064.45حاریاحمل و نقل انبارداری و ارتباطات کشتیرانی آریا615



2,570.004,310.0067.70ثبهسازانبوه سازی امالک و مستغالتبهساز کاشانه تهران616

21,511.0044,029.00104.68زمالردزراعت و خدمات وابستهکشاورزی و دامپروری مالرد شیر617

6,486.0013,787.00116.53شارومشیمیاییپتروشیمی ارومیه618
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