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 مقدمه .1

آیین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و  01 ماده 3بند  2ن تبصره بازرگانی با توجه به مت اعضای اتاقملی رتبه بندی طرح 

پس از عبور  این طرح. آغاز بکار نموده است داوطلبانه به صورت 81هیات وزیران از فروردین ماه سال  8/3/88صادرات مصوب 

با اطالع  80از فروردین ماه  بنگاه اقتصادی خوش نام کشور به پایان رسید؛ 001که با رتبه بندی  81در سال فاز صفر از 

 . می دهدرسانی گسترده و تعامل بیشتر با فعاالن اقتصادی فعالیت خود را ادامه 

تا از این مسیر نیازمندی های ذی نفعان مورد توجه قرار گرفته است رتبه بندی مدل این  اساسی در طراحی موضوعچهار 

 :رد به شرح زیر می باشداین چهار مو. کارت بازرگانی در طول زمان محقق گردد

  توجه ویژه به نگاه سیستمی 

  نظام ها و مدل های بین المللی رتبه بندی 

 توجه ویژه به مقررات و قوانین داخلی 

  0111اهداف توسعه ای و افق 

 .زیر فعالیت خود را آغاز نمود بازرگانی با سه هدف اصلی اعضای اتاقبا این نگاه رتبه بندی 

 های بازرگانی از طریق بکارگیری روشهای علمی و عادالنه ارزیابی   ایجاد تمایز بین کارت .1

 ءتسهیل روابط تجاری داخلی و بین المللی اطالع رسانی مناسب از رتبه کارت های بازرگانی اعضا .2

  فراهم آوردن بستر قابل اعتماد برای اعطای امتیازات ویژه به دارندگان کارت های رتبه بندی شده .3
 

 یین رتبه کارتهای بازرگانیسامانه تع تعریف .1.1

داده های مالی ، مدیریتی ، قانونی و ، سامانه ای است که با استفاده از رویکرد سیستمی و با هدف تعیین رتبه هر متقاضی

حقوقی را جمع آوری و تجزیه و تحلیل نموده و در نهایت به عنوان خروجی سیستم، رتبه مربوطه را در قالب معینی که در 

همچنین در کنار خروجی اصلی این سیستم که همانا . می گردد در کارت  بازرگانی صادر شده منعکس می نماید ادامه تعریف

رتبه تعیین شده برای کارت بازرگانی صادره است، خروجی دیگری نیز قابل ارائه می گردد که عبارتست از گزارش خالصه رتبه 

اعتبار این رتبه بندی با توجه به تغییرات سالیانه اطالعات یکساله می . ددبندی متقاضی ارزیابی شده که به متقاضی ارایه می گر

 .باشد

 سامانه تعیین رتبه کارتهای بازرگانیامنه کاربرد د .1.2

اتاق تعاون  کشاورزی و این سامانه برای تعیین رتبه متقاضیانی که کارت بازرگانی آنها در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و

شامل ترازنامه و سود و زیان و )سال گذشته باشد و توانایی ارائه صورت های مالی  3یخ صدور آن حداقل صادر شده و از تار

را دارند، طراحی شده و بدین معنی است که اشخاص حقوقی متقاضی کارت بازرگانی الزاماً و اشخاص ( یادداشت های تکمیلی

 . اول می گردندحقیقی در صورت وجود صورت های مالی مشمول این طرح در سال 
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 تعریف رتبه ها  .1.3

  

     

 

 

 همکاران طرح .1.1
 

 www.iccima.ir ایران و کشاورزی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کارفرما

 www.ipcgroup.ir پارسیان هوشمند  هگرو مجری طرح

 همکاران طرح

 www.irpmc.ir سامانه ملی اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری

 ir.irsas.www سامانه تحلیل گر هوشمند

 www.irating.ir مرکز رتبه بندی کسب و کار

 ir.iresc.www مرکز مطالعات اقتصادی ایرانیان

 ir.icric.www (ایکریک)ی مرکز تحقیقات و اطالع رسانی اتاق اسالم ناظر طرح

 

 

 

 

 فرایند اجرایی .1.1.1

ظر دارنده کارت بازرگانی بازرگانی، فرایندی است که به صورت کامل از من اعضای اتاقفرایند اجرایی طرح ملی رتبه بندی 

متقاضی اجرا شده  021برای  زیر این فرایند به صورت 80تا انتهای خرداد ماه  81 از ابتدای سال. طراحی و اجرا گشته است

 :به قرار زیر می باشد نیز ویرایش، آخرین ویرایش آن 5و پس از است 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز کسب شده تعاریف رتبه های متفاوت

 80 – 011 کارت زرین

 10 – 81 کارت سیمین

 10 – 11 کارت برنزین

 1 – 11 کارت عادی

http://www.irsas.ir/
http://www.iresc.ir/
http://www.icric.ir/
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 : فرایند رتبه بندی در فاز اول

 
 

 : یشنهادی  برای فاز دومپ بندی فرایند رتبه

 

ارسال مدارک اولیه مندرج در 
توسط متقاضی به   1فرم شماره 

 دبیرخانه

 بررسی اولیه مدارک 

 و تماس با نماینده سازمان 

ارسال مدارک تکمیلی مندرج 
توسط  2در فرم شماره 

 متقاضی به دبیرخانه

ارسال نامه رفع نواقص حداکثر 
هفته پس از تحویل  1تا 

روز جهت  20با مهلت )مدارک 
(تکمیل مدارک  

 دریافت مدارک تکمیلی 

 و آغاز فرایند رتبه بندی

ظرف )انجام رتبه بندی اولیه 
هفته پس از تکمیل  1حداکثر 

(  مدارک  

 و تهیه گزارشات مربوطه

ارسال نامه بازدید از محل 
روز مهلت برای  10حداکثر )

و تعیین ( اعالم تاریخ جلسه
 تاریخ برگزاری جلسه

برگزاری جلسه حضوری با 
مدیرعامل و مدیران ارشد 

 شرکت متقاضی

 ارسال صورت جلسه، 

 گزارش رتبه بندی اولیه 

 و فرم نظرسنجی به متقاضی

روزه  به  10ارائه مهلت 
متقاضی جهت ارسال مدارک 

 پشتیبان 

بررسی مجدد مدارک متقاضی 
 و اعالم رتبه نهایی

 تهیه گواهی نامه و 

 گزارش نهایی رتبه بندی 

 و اتمام فرآیند رتبه بندی

رتبه  واریز وجه تعرفه ارایه خدمات 
 بندی به حساب اتاق بازرگانی ایران

  0تحویل مستندات فرم شماره 
توسط متقاضی به واحد رتبه بندی  

 اتاق

 بررسی اولیه مدارک 

 و تماس با نماینده سازمان 

توسط   2ارسال مستندات فرم شماره 
 متقاضی به واحد رتبه بندی اتاق

هفته  0ارسال نامه رفع نواقص حداکثر تا 
روز 01با مهلت )پس از تحویل مدارک 

(جهت تکمیل مدارک  

 دریافت مدارک تکمیلی 

 و آغاز فرایند رتبه بندی

ظرف حداکثر )انجام رتبه بندی اولیه 
و  ( هفته پس از تکمیل مدارک 1

 تهیه گزارشات مربوطه

حداکثر )ارسال نامه بازدید از محل 
روز مهلت برای اعالم تاریخ  01

و تعیین تاریخ برگزاری  ( جلسه
 جلسه

برگزاری جلسه حضوری با مدیرعامل 
 و مدیران ارشد شرکت متقاضی

ارسال گزارش رتبه بندی اولیه و فرم  
 نظرسنجی به متقاضی

روزه  به متقاضی   01ارائه مهلت 
جهت ارسال مدارک پشتیبان و فرم  

 نظرسنجی 

ارسال مستندات پشتیبان و  
نظرسنجی توسط متقاضی به واحد  

 رتبه بندی اتاق

بررسی مجدد مدارک متقاضی و  
 تعیین رتبه نهایی

بررسی نهایی، تهیه گواهینامه و  
 اعالم رتبه نهایی

مراجعه به واحد رتبه بندی اتاق و  
دریافت گواهینامه توسط متقاضی 
 حداکثر یک ماه پس از اعالم رتبه
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 اقدامات اجرایی واحد  .2

 

 R1B.ir بازرگانی  اعضای اتاق سامانه رسمی طرح ملی رتبه بندی  .2.1

 

  ،82گزارش مدیریتی تا انتهای خرداد ماه  311بارگذاری بالغ بر درج گزارش های فارسی متقاضیان در سامانه 

  در سامانه رسمی طرح ز متقاضیانو نتایج نظرسنجی ا 0381سال ی درعملکردهای درج گزارش  

  80اردیبهشت و خرداد .... بروز رسانی سامانه و اضافه نمودن منوهای سواالت متداول، مدارک مورد نیاز و 

 پایش و بروز رسانی های فصلی ، و بروز رسانی سامانه از نظر ظاهر و نحوه قرار گیری محتوا بازنگری 

 در سامانه متقاضی 511بیش از  یت رسمینام، نوع فعالیت و آدرس سا بروز رسانی 

  82افزودن بخش رتبه بندی اشخاص حقیقی به سامانه، فروردین 

  82تهیه فرم ها و رویه های رتبه بندی اشخاص حقیقی، فروردین 

 

  crm.r1b.ir سامانه مدیریت ارتباط با متقاضی .2.2

 

  ،82بهشت و اردی 80مردادافزودن آیتم های گزارش دهنده به پروفایل متقاضیان 

  80 بانک ها و کارگزاری ها، شهریور ماه وارد نمودن اطالعات 

  پایش اطالعات وارد شده در سامانه هر سه ماه یکبار 

 امکان گزارش گیری های متنوع از سامانه 

  نفر فعال کسب و کار 1553بنگاه اقتصادی و  0513قابلیت دسترسی به پروفایل کامل اطالعاتی 

 ،فرم ها و رویه های مورد نیاز کارکنان رتبه بندی در سامانه جهت بهره برداری آپلود مستندات آموزشی 

  راه اندازی سیستم ارسال ایمیل و پیامک از طریق سامانه 

 یکپارچه سازی فرایند و روند اجرایی با استفاده از نرم افزار تحت وب 
 

 اطالع رسانی گسترده .2.3

 

الع رسانی گسترده در سه مرحله توسط دبیرخانه انجام گرفت که در ادامه به پس از مهیا شدن بستر و زیر ساخت های اولیه، اط

 :آنها پرداخته می شود
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 اطالع رسانی به  اتاق های بازرگانی شهرستان .2.3.1

در سومین مرحله تماس با اتاق های بازرگانی وگفتگو پیرامون معرفی خوشنامان اتاقهای بازرگانی شیراز، رشت، آبادان، 

خوشنام آن اتاق را جهت شرکت در طرح  51اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی زنجان نیز ....  ، ارومیه و بوشهر،تبریز

 . معرفی نموده و اقدامات الزم برای ثبت نام آنها توسط دبیرخانه انجام گرفت

ر و فالیر به اتاق ها و پس از اتاق بازرگانی پایلوت در خصوص اطالع رسانی و ارسال بن 01پس از آن پیرو ارسال نامه به 

 :پیگیری های انجام شده توسط  دبیر خانه  نتایج زیر حاصل گردید

  در پاسخ به نامه اعالم آمادگی اتاق زنجان، فالیر بنر و فرمهای ثبت نام وCD  برای آن اتاق ارسال مولتی مدیا

 .گردید

 شت، البرز و آبادان انجام شده است و اقدامات هماهنگی ها وگقتگوهای نهایی با اتاق های اصفهان ، شیراز ، ر

 .الزم جهت ارسال  بسته های اطالع رسانی صورت گرفته است

  مقرر گردید دفاتر استانی رتبه بندی به صورت منتخب و به منظور هماهنگی بیشتر بین دبیرخانه طرح با اتاق

 : دی به شرح ذیل می باشندفهرست اتاق های منتخب پیشنها. های شهرستان ها تجهیز و فعال گردند

 

 اتاق های منتخب در فاز اول ردیف

 البرزاتاق  0

 اتاق مشهد 2

 اتاق تبریز 3

 اتاق ارومیه 1

 اتاق اصفهان 5

 اتاق شیراز 1

 اتاق کرمان 5

 اتاق همدان 8

 اتاق رشت 8

 اتاق اهواز 01

 

 فرابورسی و غیر بورسی بورسی،  اطالع رسانی به شرکت های .2.3.2

از شرکت های بورسی ، فرابورسی، شرکت های گروه فوالد وشرکت های شرکت  111، برای بیش از 80مرداد ماهنتهای در ا

، نامه مدیریت طرح با مضمون اهداف طرح و دعوت از مدیران عامل این شرکت ها برای شرکت در این برتر مدیریت صنعتی

 .گردیدفکس ، طرح را به همراه فرم ثبت نام

 به صادرکنندگان نمونه کشوری و استانی اطالع رسانی .2.3.3

نامه با مضمون اهداف طرح و دعوت از مدیران شرکت های نمونه در فرایند صادرکننده نمونه کشوری و استانی  11 نامه برای

 .ارسال گشت در خرداد ماه سال جاری آن ها برای اطالع رسانی این طرح

 اطالع رسانی به هولدینگ های بزرگ کشور .2.3.1
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، ماموتبازرگانی اطالع رسانی به هولدینگ ها همچون  اعضای اتاق از مسیرهای اطالع رسانی طرح ملی رتبه بندی  یکی دیگر

 111در حدود  80ده ماهه منتهی به دی بود که طی  ...ایران، گروه بوتان، تامین، سرمایه گذاری پارس آریان و  تراکتورسازی

 .ارسال گردید ین رابطهدر ا نامه فراخوان برای این فعاالن اقتصادی

 برگزاری مراسم اعطاگواهینامه های رتبه بندی .2.1

برگزار و دبیر خانه در بازه  80تیر ماه سال 02در  بازرگانی اعضای اتاقبندی  متقاضی رتبه 021  های نامه گواهی اعطای مراسم 

 :زمانی بسیار کوتاهی موفق به انجام اقدامات زیر جهت برگزاری موفق مراسم گردید

  فکس و دعوت از اعضای انجمن ها، اتحادیه ها، تشکل ها، سندیکاها و مدیران عامل شرکت  2111ارسال بیش از

 های رتبه بندی شده و سایر شرکت های بورسی و غیر بورسی

  دعوت از اعضای محترم هیات رییسه اتاق ها و اعضای محترم هیات نمایندگان و مدیران، معاونین و مشاوران اتاق

 جهت حضور در مراسمایران 

 مستند مبانی نظری مدل رتبه بندی کارت های بازرگانی ویرایش 

  بسته جهت تحویل در روز مراسم شامل  111آماده سازیCD مولتی مدیا، گزارش عملکرد و فرم های مربوطه 

 طراحی و تهیه گواهینامه های رتبه بندی و قاب گیری و بسته بندی آن ها 

  در رسانه های عمومیپوشش خبری گسترده مراسم 

شرکت گواهینامه برنزین دریافت  01شرکت گواهینامه سیمین و  15شرکت گواهینامه زرین،  13تیرماه  02در مجموع روز 

 .نمودند

آذر ماه  رتبه بندی شده بودند  03تیر تا  03شرکت دیگر که در بازه زمانی  011همچنین در آذر ماه نیز گواهی نامه های 

 .مضای دکتر نهاوندیان به آنان ارایه گشتتهیه و پس از ا

هر ماه گواهینامه های شرکت هایی که فرایند رتبه بندی آن ها در آن ماه به پایان  25مطابق فرایند طراحی شده در روز 

 .رسیده است به آنان ارایه خواهد گشت

همچنین به صورت منظم این . ی گرددشایان ذکر است فرایند اطالع رسانی فوق در نوبت های از پیش تعیین شده تکرار م

 . شخص معرفی می گردد 311طرح هر ماه حداقل به 
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 در فرایند اجرایی طرحبهبود  .2.2

 مدل رتبه بندی و گزارش ها .2.2.1

 

 1: شماره آخرین ویرایش -مدل رتبه بندی  بروز رسانی واعمال تغییرات 

  8: رایششماره آخرین وی -طراحی گزارش بازدید از محل و بروز رسانی آن 

  5: شماره آخرین ویرایش -طراحی گزارش فارسی و بروز رسانی آن 

  3: شماره آخرین ویرایش -طراحی گزارش انگلیسی و بروز رسانی آن 

 

 

 فرم ها و رویه ها .2.2.2

 

  8: شماره آخرین ویرایش –و ویرایش آن در طول فرایند اشخاص حقوقی طراحی فرم ثبت نام 

  و ویرایش آن در طول فرایند ایگاه داده سامانه ملی بهره وری مشخصات متقاضیان در پطراحی فرم– 

 2: شماره آخرین ویرایش

  ویرایش صفر –طراحی فرم ثبت نام اشخاص حقیقی 

  0: تهیه مستندات راهنمای ثبت نام برای اشخاص حقوقی و حقیقی و تمدیدی ها، شماره آخرین ویرایش 
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   خالصه عملکرد .2.2

مستندات خود را جهت حضور در فرایند رتبه بندی به متقاضی، به صورت قطعی،  811، 0381سال  اهم تشهبیدرا30تا 

 .شرکت به صورت قطعی به پایان رسید 810دبیرخانه تحویل نمودند که در این بین رتبه بندی 
 

 ترکیب متقاضیان به تفکیک گروه .2.2.1

 

 به شرح جدول زیر می باشد یبازرگان اعضای اتاقحضور صنایع مختلف در طرح ملی رتبه بندی 

تعداد 

 شرکت
 ردیف گروه

تعداد 

 شرکت
 ردیف گروه

 0 صنایع غذایی 88 21 ساخت وسایل ارتباطی 05

 2 محصوالت شیمیایی 81 20 خودروسازی 01

 3 ماشین آالت و تجهیزات 15 22 سرمایه گذاری 8

 1 ماشین آالت و دستگاه های برقی 18 23 الستیک و پالستیک 25

 5 خدمات فنی و مهندسی 18 21 ایرسازیت 5

 1 مواد و محصوالت دارویی 81 25 محصوالت فلزی 01

 5 بازرگانی 83 21 صنعت ساختمان 01

 8 فوالد 38 25 حمل و نقل 3

 8 منسوجات 11 28 محصوالت کاغذی 1

 01 ساخت قطعات خودرو 33 28 محصوالت آرایشی بهداشتی 8

 00 معادن 31 31 صنعت چرم 0

 02 سیمان 28 30 خدمات فنی مهندسی خودرو 1

 03 لوازم خانگی 20 32 کشاورزی 31

 01 تولیدات پتروشیمی 31 33 محصوالت چوبی 0

 05 فلزات اساسی 05 31 مبلمان و لوازم اداری 2

 01 کانی های غیر فلزی 08 35 افراد حقیقی 8

 05 فرآورده های نفتی 08 31 اتحادیه 0

 08 صنعت پخش 2 35 ک ومستغالتانبوه سازی،امال 0

 08 کاشی و سرامیک 01   

 

 

 

 

 

 

 

 مجموع تعداد شرکت ها 920



01 

 

 : بازرگانی اعضای اتاقمتقاضیان ثبت نام شده در طرح ملی رتبه بندی 

 رتبه شرکت ردیف رتبه شرکت ردیف

 ارهست دو زرین تازه نوری بلور 10 ستاره سه زرین سپاهان احیا معادن و صنایع مجتمع 0

 ستاره دو زرین گلرنگ صنعتی 12 ستاره سه زرین پتروشیمی بازرگانی 2

 ستاره دو زرین چینی توس تولیدی کارخانجات مجتمع 13 ستاره سه زرین سپاهان صنعتی گروه 3

 ستاره دو زرین صف) ساحل فرا صنایع) 11 ستاره سه زرین ایران کناف 1

 ستاره یک زرین رضوی قدس نان 15 ستاره سه زرین خراسان فوالد مجتمع 5

 ستاره یک زرین فارس گلسار 11 ستاره دو زرین کرمانشاه پتروشیمی صنایع 1

 ستاره یک زرین پاکشو صنعتی گروه 15 ستاره دو زرین چادرملو صنعتی و معدنی 5

 ستاره یک زرین فراب 18 ستاره دو زرین مارون پتروشیمی 8

 ستاره یک زرین آسیا معدن زرین 18 ستاره دو زرین روشن تجارت ایمان 8

 ستاره یک زرین یزد الستیک صنایع مجتمع 51 ستاره دو زرین پرسال 01

 ستاره یک زرین ماکارون تک تولیدی 50 ستاره دو زرین کیسون 00

 ستاره یک زرین تایر آرتاویل صنعتی مجتمع 52 ستاره دو زرین ایرانول نفت 02

 ستاره یک زرین برفاب 53 ستاره دو زرین مصور ظریف تولیدی 03

 ستاره یک زرین بارز الستیک 51 ستاره دو زرین زنجان روی سازان خالص صنایع 01

 ستاره یک زرین ایران تراکتورسازی سازان موتور 55 ستاره دو زرین تایر کویر 05

 ستاره یک زرین اردبیل آرتا سیمان 51 ستاره دو زرین پردیس پتروشیمی 01

 ستاره یک زرین نور صبا فوالد اولیه مواد تامین 55 ستاره دو زرین ایران معدنی مواد یفرآور 05

 ستاره یک زرین همدان موکت 58 ستاره دو زرین ایران مس صنایع ملی 08

 ستاره یک زرین صانیر - ایران برق و آب صنایع خدمات و تجهیزات صادرات 58 ستاره دو زرین پارس مپنا ژنراتور ساخت و مهندسی 08

 ستاره یک زرین خزر پارس صنعتی 11 ستاره دو زرین مکرر مهندسی مواد 21

 ستاره یک زرین بوتان صنعتی گروه 10 ستاره دو زرین خوزستان فوالد 20

 ستاره یک زرین کلر نیرو 12 ستاره دو زرین رزیتان 22

 ستاره یک زرین ذغالسنگ قطران پاالیش 13 ستاره دو زرین (مپنا) ایران نیروگاهی های پروژه مدیریت شرکت 23

 ستاره یک زرین بافتینه 11 ستاره دو زرین ایران آلیاژی فوالد 21

 ستاره یک زرین قاین زعفران تروند 15 ستاره دو زرین شهاب پارس 25

 ستاره یک زرین پارس کلر 11 ستاره دو زرین ساینا بهداشتی صنایع 21

 ستاره یک زرین تاک روژین صنعت و کشت 15 ستاره دو زرین صوفیان سیمان 25

 ستاره یک زرین پلیمر رز شیمیایی تولیدی 18 ستاره دو زرین داروپخش دارویی شیمی 28

 ستاره یک زرین زعفران نوین 18 ستاره دو زرین بهران نفت 28

 تارهس یک زرین ثامن داروسازی 51 ستاره دو زرین پرتو - مپنا توربین پره ساخت و مهندسی 31

 ستاره یک زرین خودرو ایران 50 ستاره دو زرین 005 ساختمان و سازی راه 30

 ستاره یک زرین پاکسان 52 ستاره دو زرین گهر گل آهن سنگ 32

 ستاره یک زرین کردستان تراکتورسازی 53 ستاره دو زرین ایران کنتورسازی 33

 ستاره یک زرین ایران روی معادن توسعه 51 ستاره دو زرین مپنا تجهیزات و بویلر ساخت و مهندسی 31

 ستاره یک زرین خرمشهر کشی روغن 55 ستاره دو زرین هرمزگان سیمان 35

 ستاره یک زرین گالب ایران 51 ستاره دو زرین یدک سایپا بازرگانی 31

 ستاره یک زرین انارک عمران سیمان 55 ستاره دو زرین داروپخش کارخانجات 35

 ستاره یک زرین کندر تولیدی 58 ستاره دو زرین ندشاز پتروشیمی 38

 ستاره یک زرین لرستان هیدراته و صنعتی آهک 58 ستاره دو زرین ایران شیمیایی صنایع گذاری سرمایه 38

 ستاره یک زرین البرز افق کابلسازی صنایع 81 ستاره دو زرین مازندران کاغذ و چوب صنایع 11

 

 



00 

 

 تبهر شرکت ردیف رتبه شرکت ردیف

 ستاره یک زرین دمنده 020 ستاره یک زرین کاال نیک صنعتی و تولیدی 80

 ستاره یک زرین تهران فکورصنعت مهندسی 022 ستاره یک زرین ایران سازی ماشین و لوله 82

 ستاره یک زرین حیان پارس 023 ستاره یک زرین گستران زنجان کیمیای معدنی و صنعتی 83

 ستاره یک زرین تبریز پتروشیمی 021 ستاره یک ینزر ایران تراکتورسازی 81

 ستاره یک زرین گلوکوزان 025 ستاره یک زرین مکو -مپنا کنترل و برق ساخت و مهندسی 85

 ستاره یک زرین رجال پتروشیمی 021 ستاره یک زرین پارس نفت 81

 تارهس یک زرین توگا-مپنا توربین ساخت و مهندسی 025 ستاره یک زرین ریس ابهر 85

 ستاره یک زرین پاسارگاد پارت پارسیان 028 ستاره یک زرین ایران آلومینیوم 88

 ستاره یک زرین ایران زرین چینی صنایع 028 ستاره یک زرین سپاهان نفت 88

 ستاره یک زرین سینا چسب صنایع 031 ستاره یک زرین مهاباد پرطالی مرغ کیوان 81

 ستاره یک زرین کاوه موتورقطران روغن 030 ستاره یک زرین فراسان صنعتی و تولیدی 80

 ستاره یک زرین (OTC) نفت کمپرسور توربو 032 ستاره یک زرین مشهد فرش 82

 ستاره یک زرین رابر و تایر یاسا ایران 033 ستاره یک زرین ابهر کابل و سیم 83

 ستاره یک زرین ایدم - ایران دیزل موتورهای تولید 031 ستاره یک زرین کیهان پارس 81

 ستاره یک زرین نور مازی 035 ستاره یک زرین گلستان 85

 ستاره یک زرین تهران درخشان صنعتی تولیدی 031 ستاره یک زرین کالسیمین 81

 ستاره یک زرین زرماکارون 035 ستاره یک زرین سامد صنعتی و تولیدی 85

 ستاره یک زرین شیمی تهران داروسازی 038 ستاره یک زرین ایران مسعود کاشی 88

 ستاره یک زرین زامیاد 038 ستاره یک زرین تهران ماموت صنعتی مجتمع 88

 ستاره یک زرین ارومیه سیمان 011 ستاره یک زرین قاضی شهید داروسازی 011

 ستاره یک زرین ساوه سیمان 010 ستاره یک زرین ایران آلیاژ فرو صنایع 010

 ستاره یک زرین باتری سپاهان صنعتی مجتمع 012 ارهست یک زرین مازندران سیمان 012

 ستاره یک زرین درمان راسن 013 ستاره یک زرین سوئیچ پارس 013

 ستاره یک زرین پینک تولیدی 011 ستاره یک زرین الوند سرامیک و کاشی صنایع 011

 ستاره یک زرین مانا غذایی صنایع 015 ستاره یک زرین باما 015

 ستاره سه سیمین بهاران گلبرگ صنعت و کشت 011 ستاره یک زرین ارسپ آبادراهان 011

 ستاره سه سیمین ایران شیشه پشم 015 ستاره یک زرین آریان پارس گذاری سرمایه 015

 ستاره سه سیمین اراک گام صنعتی 018 ستاره یک زرین ماشین سوت صنعتی تولیدی 018

 ستاره سه سیمین البرز ستیلا صنایع 018 ستاره یک زرین داراب سیمان 018

 ستاره سه سیمین رایانه انیاک فناوران 051 ستاره یک زرین کروز تولیدی صنایع 001

 ستاره سه سیمین برنز زنجان 050 ستاره یک زرین اسوه داروسازی 000

 ستاره سه سیمین لورچ 052 ستاره یک زرین گلتاش 002

 ستاره سه سیمین آمپول پارس 053 ارهست یک زرین رازک دارویی های البراتوار 003

 ستاره سه سیمین زاگرس پتروشیمی 051 ستاره یک زرین ایران رادیاتور 001

 ستاره سه سیمین موکت کرمان 055 ستاره یک زرین جی نفت پاالیش 005

 ستاره سه سیمین ترانس نیرو 051 ستاره یک زرین شرق شیمی اترک صنعتی گروه 001

 ستاره سه سیمین پاکنام 055 ستاره یک زرین ررادیاتو کوشش 005

 ستاره سه سیمین آهن رنگین 058 ستاره یک زرین المرد سیمان کارخانجات 008

 ستاره سه سیمین دژپاد 058 ستاره یک زرین پاسارگاد نفت 008

 ستاره سه سیمین شرق نشان بازرگانی 011 ستاره یک زرین ویتانا 021

 

 

 



02 

 

 

 رتبه شرکت ردیف رتبه شرکت ردیف

 ستاره دو سیمین همدانیان نساجی 210 ستاره سه سیمین سازان چدن تولیدی 010

 ستاره دو سیمین زندگی سبز گیاهان 212 ستاره سه سیمین دارو تولید داروسازی 012

 ستاره دو سیمین بهداد شیمیایی 213 ستاره سه سیمین ون -کردستان سازی سقز تولیدی 013

 ستاره دو سیمین سلف در شیمی صنعتی تولیدی 211 ستاره سه سیمین ریهحید تربت قند 011

 ستاره دو سیمین فارس ریز نی سفید سیمان 215 ستاره سه سیمین دوچرخ ایران 015

 ستاره دو سیمین الله پتروشیمی 211 ستاره سه سیمین ایران کربن 011

 ستاره دو سیمین ایران هالل کیپزش تجهیزات 215 ستاره سه سیمین اصفهان سپاهان سیمان 015

 ستاره دو سیمین دلپذیر-کدبانو 218 ستاره سه سیمین همدان سحر غذایی صنایع 018

 ستاره دو سیمین تهران پگاه پاستوریزه شیر 218 ستاره سه سیمین رضوی مایه خمیر 018

 ستاره دو سیمین تامین کاسپین داروسازی 201 ستاره سه سیمین ایران کارتن 051

 ستاره دو سیمین شیب بردار 200 ستاره سه سیمین ایران شهد 050

 ستاره دو سیمین اصفهان آهن ذوب 202 ستاره سه سیمین آمل کاله گوشتی های فرآورده تولید 052

 ستاره دو سیمین گواه خاص سهامی 203 ستاره سه سیمین پرنگ بافان نوین 053

 ستاره دو سیمین مصنوعی الیاف و اولیه مواد یدتول 201 ستاره سه سیمین شیمی ماندانا 051

 ستاره دو سیمین یاران لوله نورد کارخانجات 205 ستاره سه سیمین اصفهان پتروشیمی 055

 ستاره دو سیمین پارس لنت صنعتی تولیدی 201 ستاره سه سیمین ترانسفو ایران بازرگانی 051

055 
 ستاره سه سیمین آلیاژسمنان نوین

205 
 - زنده طبیعت گیاهی داروهای ارهایالبراتو

 سینره

 ستاره دو سیمین

 ستاره دو سیمین بناب شکوه 208 ستاره دو سیمین عبیدی دکتر داروسازی 058

 ستاره دو سیمین دارو سینا البراتوارهای 208 ستاره دو سیمین بسپار یزد 058

 ستاره دو سیمین ماشین نصیر مهندسی 221 ستاره دو سیمین اصفهان سیمان 081

 ستاره دو سیمین مشهد نگین موکت 220 ستاره دو سیمین پامچال پارس 080

 ستاره دو سیمین انکولوژی سبحان داروسازی 222 ستاره دو سیمین لوله گاز تولیدی 082

 ستاره دو سیمین ایران اکریل پلی 223 ستاره دو سیمین ژن سینا تولیدی و تحقیقاتی 083

 ستاره دو سیمین پایا ارتباطی صنایع 221 ستاره دو سیمین زگلنا نباتی روغن 081

 ستاره دو سیمین رمیس پرداز افزار 225 ستاره دو سیمین هگمتان سیمان 085

 ستاره دو سیمین آباد فیروز سرمه فرآوری و معدنی 221 ستاره دو سیمین الماس هفت صنایع 081

 ستاره دو سیمین خارگ یپتروشیم 225 ستاره دو سیمین اکسیر داروسازی 085

 ستاره دو سیمین سایپا گستر سازه مشاور و مهندسی 228 ستاره دو سیمین ارومیه جاوید صنعت مارال 088

 ستاره دو سیمین سوژمیران 228 ستاره دو سیمین پالست آرتا 088

 هستار دو سیمین آزما افزار الکترونیک 231 ستاره دو سیمین ایران نسوز های فرآورده 081

 ستاره دو سیمین آلومینیوم نورد تولیدی های کارخانه 230 ستاره دو سیمین نیلی شیمی پدیده 080

 ستاره دو سیمین کشاورز کاوه 232 ستاره دو سیمین استهبان شیمی احسان 082

 ستاره دو سیمین یزد الکترود صنعتی و تولیدی 233 ستاره دو سیمین بهداش شیمیایی 083

 ستاره دو سیمین خودرو هلی صنعتی 231 ستاره دو سیمین خشکبارآرات بندی هبست و تهیه 081

 ستاره دو سیمین کاله لبنی های فرآورده 235 ستاره دو سیمین مولیبدن پارس 085

 ستاره دو سیمین تین لبنی های فراورده 231 ستاره دو سیمین زابل سیمان صنایع 081

 ستاره دو سیمین کاشان فرش تمدن 235 ارهست دو سیمین آذر نسوز های فرآورده 085

 ستاره دو سیمین خراسان خودرو ایران 238 ستاره دو سیمین موج لیان دریایی های فرآورده 088

 ستاره دو سیمین ناردیس 238 ستاره دو سیمین آبادان پتروشیمی 088

 ستاره دو سیمین توس طالیی خاک معدنی و صنعتی تولیدی 211 ستاره دو سیمین موتور سیبا 211

 

 



03 

 

 رتبه شرکت ردیف رتبه شرکت ردیف

 ستاره یک سیمین چابهار مومان عمران 280 ستاره دو سیمین مشهد نگین فرش 210

 ستاره یک سیمین صحت بازرگانی صنعتی 282 ستاره دو سیمین زنجان مفتولی صنایع 212

 ستاره یک نسیمی شوفاژکار صنعتی 283 ستاره دو سیمین شرق علوفه و دان 213

 ستاره یک سیمین کو تکنوپان 281 ستاره دو سیمین خاورمیانه چرم سپهر 211

 ستاره یک سیمین جلیس 285 ستاره دو سیمین چین دست مزرعه خشکبار صاداراتی 215

 ستاره یک سیمین هامون مروارید 281 ستاره دو سیمین مینو صنعتی 211

 ستاره یک سیمین شیراز فراپاکس 285 رهستا دو سیمین ماتریس تجارت و توسعه 215

 ستاره یک سیمین صنعت توان ایستا 288 ستاره دو سیمین ایریتک - ایران مهندسی المللی بین شرکت 218

 ستاره یک سیمین اصفهان روی ذوب 288 ستاره دو سیمین مرجان کاشی 218

 ستاره یک یمینس سعادت راه پویندگان 281 ستاره دو سیمین هرمزان تجارت پترو 251

 ستاره یک سیمین رایانه سرو 280 ستاره دو سیمین تربت زاوه سیمان 250

 ستاره یک سیمین کوثر معادن توسعه گذاری سرمایه 282 ستاره دو سیمین قشم سازه نفت 252

 ستاره یک سیمین فارس شیمیایی صنایع 283 ستاره دو سیمین جم اهتمام 253

 ستاره یک سیمین ایران روی و سرب ملی 281 ستاره دو سیمین پروفیل میراب 251

 ستاره یک سیمین پارسا پتروگاز 285 ستاره دو سیمین البرز کابل 255

 ستاره یک سیمین سازه مشاور مهندسان 281 ستاره دو سیمین پارسیان الکترونیک تجارت 251

 ستاره یک ینسیم ورزیران 285 ستاره دو سیمین ایران صنعتی ساختمانی شیرهای 255

 ستاره یک سیمین مادیران-ایران اداری های ماشین مرکز 288 ستاره دو سیمین زمان طب پیشتاز 258

 ستاره یک سیمین زهراوی داروسازی 288 ستاره دو سیمین تهران پروتئین مهیا غذایی صنایع مجتمع 258

 ستاره یک یمینس کاشان ترمز جهان 311 ستاره دو سیمین شرق سیمان های فرآورده 211

 ستاره یک سیمین سلولز زرین صنایع 310 ستاره دو سیمین تاب افرا الکترونیک صتایع 210

 ستاره یک سیمین اندیشه سپهر رهروان 312 ستاره دو سیمین نادری نگین 212

 ستاره یک سیمین مارگارین 313 ستاره یک سیمین سازه زر الکترو 213

 ستاره یک سیمین ساختمان ارسا المللی بین شرکت 311 ستاره کی سیمین آسیا سپهر سیاحان 211

 ستاره یک سیمین تیما کاشی 315 ستاره یک سیمین افرانت 215

 ستاره یک سیمین کوشا فلزی صنایع 311 ستاره یک سیمین سهند الستیکی صنایع 211

 ستاره یک سیمین نطنز ریسندگی 315 ستاره یک سیمین اولنگ کاری معدن 215

 ستاره یک سیمین رزین سیماب 318 ستاره یک سیمین لعابیران 218

218 

 ستاره یک سیمین روزدارو داروسازی

318 

 معدنی صنایع و معادن توسعه مادرتخصصی

 (میدکو)خاورمیانه

 ستاره یک سیمین

 ستاره یک سیمین دارو شیرین 301 ستاره یک سیمین خزر سیمان 251

 ستاره یک سیمین امروز کیمیاگران شیمیایی صنایع 300 ستاره یک سیمین یرانا ریف شیمیایی صنایع مجتمع 250

 ستاره یک سیمین پادنا تهران 302 ستاره یک سیمین کار بهداشت تولیدی 252

 ستاره یک سیمین آبادگران ساختمان شیمی صنایع 303 ستاره یک سیمین ساما پارس -پارس ارتباطی های سامانه همکاران 253

 ستاره یک سیمین غرب تجارت مبین بازرگانی 301 ستاره یک سیمین آجین آهن نیمعد 251

 ستاره یک سیمین سایپا صنعتی بزرگ قالبهای 305 ستاره یک سیمین رول ماشین 255

 ستاره یک سیمین دارو البرز 301 ستاره یک سیمین تهران سپنتا پروفیل و لوله 251

 ستاره یک سیمین ایران کپسول ژالتین 305 ستاره یک سیمین سمنان کویر نساجی 255

 ستاره یک سیمین الکترونیک سام 308 ستاره یک سیمین ری ترانسفو ایران 258

 ستاره یک سیمین آسانسور آریان 308 ستاره یک سیمین اصفهان زمزم 258

 ستاره یک سیمین کویر ذوب عالی فروآلیاژ 321 ستاره یک سیمین دکور پارس تولیدی 281
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 رتبه شرکت ردیف رتبه شرکت ردیف

 ستاره یک سیمین شیمی سامان 310 ستاره یک سیمین متبا - ایران برقی تجهیزات مهندسی 320

 ستاره یک سیمین فوالد توکا گذاری سرمایه 312 ستاره یک سیمین یزد شهداب معدنی صنعتی 322

 ستاره یک سیمین کرمان ممتازان سیمان 313 ستاره یک سیمین توس کف حباب 323

321 

 - شرق مخابرات و نیرو انتقال مهندسی

 شرق مهام

 ستاره یک سیمین

311 

 ستاره یک سیمین پردیس بارانی نخل

 ستاره یک سیمین اصفهان رسول صنعتی و تولیدی 315 ستاره یک سیمین 001 کوثر آب 325

 ستاره یک نسیمی فرانیرو مهندسی 311 ستاره یک سیمین ایرانیان راد پارسی 321

 ستاره یک سیمین آلومتک 315 ستاره یک سیمین ایزوفام 325

 ستاره یک سیمین اصفهان ساروج سیمان 318 ستاره یک سیمین آذربایجان فخر نگین 328

 ستاره یک سیمین یاسان فلزی های سازه 318 ستاره یک سیمین خزر آیسان 328

 ستاره یک سیمین شرق امپیشگ رویال 351 ستاره یک سیمین رهاوی ندای 331

 ستاره یک سیمین تحفه)جنوب آرمان پروتئین های فرآورده 350 ستاره یک سیمین ذواالنواری فرش تعاونی 330

 ستاره یک سیمین مشهد پخت صنایع 352 ستاره یک سیمین رفسنجان کویر فرومولیبدن 332

 ستاره یک نسیمی پالستیک اورند 353 ستاره یک سیمین البرز آرد تولیدی 333

 ستاره یک سیمین رگوالتور پارس 351 ستاره یک سیمین صنعت پاریزان 331

 ستاره یک سیمین توس جام سپیده 355 ستاره یک سیمین پارس بندی آب های سیستم 335

 ستاره یک سیمین شهر آذر سنگاب 351 ستاره یک سیمین ماشین بهینه نکو 331

 ستاره یک سیمین کالبر لبنیات 355 ارهست یک سیمین فکا دامداری و کشت 335

 ستاره یک سیمین یزد بسپار نیک 358 ستاره یک سیمین دارو ایران 338

 ستاره یک سیمین نیشابور شرق ایران 358 ستاره یک سیمین سیس تک مدی 338

 ستاره یک سیمین سعدی سرامیک و کاشی کارخانجات 381 ستاره یک سیمین بسپار نویان مهندسی 311

 ستاره یک سیمین فارمیس ایران 380 ستاره یک سیمین دارو یاب درمان 310

 ستاره یک سیمین پارس پلیمر نیرومند مهندسی 382 ستاره یک سیمین بیسان الهام 312

 ستاره یک سیمین همگام سنگین تجهیزات خدماتی 383 ستاره یک سیمین حکیم داروسازی 313

 ستاره یک سیمین پیام عالی پزشکی مهندسی 381 ستاره یک سیمین ایران آفرین سرما صنایع 311

 ستاره یک سیمین اراک لبنی صنایع 385 ستاره یک سیمین خوارزمی اطالعات فناوری توسعه 315

 ستاره یک سیمین فارس سیمان 381 ستاره یک سیمین حکیم شیمی فرآیند 311

 ستاره یک سیمین ایرانیان پالست پایا 385 ستاره یک سیمین تک بالین 315

 ستاره یک سیمین شاپور جندی 388 ستاره یک سیمین شاد سرزمین ای زنجیره های فروشگاه 318

 ستاره یک سیمین باف شبنم 388 ستاره یک سیمین خراسان خودرو اگزوز 318

 رهستا یک سیمین تهران گوشتی های فرآورده تولید 381 ستاره یک سیمین وران کابل صنعتی و تولیدی 351

 ستاره یک سیمین آسیا پرلیت گری ریخته 380 ستاره یک سیمین اروند پتروشیمی 350

 ستاره یک سیمین ایران حریر دستکش 382 ستاره یک سیمین شید پارس بازرگانی 352

 ستاره یک سیمین حسان 383 ستاره یک سیمین طب دایا 353

 ستاره یک سیمین کرپ پارس 381 ستاره یک سیمین اصفهان فلزی های ساخته 351

 ستاره یک سیمین ایران پتروشیمی و شیمی صنایع 385 ستاره یک سیمین ایران کاربراتور - صنعت پارت ایرکا 355

 ستاره یک سیمین البرز آفرین باز بهین 381 ستاره یک سیمین کاشان آسایش نساجی مجتمع 351

 ستاره یک سیمین ولا گلپخش 385 ستاره یک سیمین استیل ناب صنعتی گروه 355

 ستاره یک سیمین طالیه صنعتی مجتمع 388 ستاره یک سیمین سپاهان فوالد صنعت پیام 358

 ستاره یک سیمین دارو درسا دارویی مواد تولید 388 ستاره یک سیمین شرق پالست رام 358

 ستاره یک سیمین اسپادانا مغناطیس فکور 111 ستاره یک سیمین ایران فالت باریت 311
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 رتبه شرکت ردیف رتبه شرکت ردیف

 ستاره یک سیمین شرق داروپات بندی بسته صنایع 110 ستاره یک سیمین تدبیر رسانه آریا 110

 ستاره یک سیمین سرمایه نیرو 112 ستاره یک سیمین تکنیک 112

 ستاره یک سیمین ایران صنایع قطعات ساخت و طراحی 113 ستاره یک سیمین ابوریحان داروسازی 113

 ستاره یک سیمین سپاهان نیرو تابان 111 ستاره یک سیمین توس بارون آریا 111

 ستاره یک سیمین هودیان 115 ستاره یک سیمین ریز نی چینی سنگ معادن مجتمع 115

 ستاره یک سیمین الکتروپیک 111 ستاره یک سیمین مهاران مهندسی 111

 ستاره یک سیمین توشه هابش 115 ستاره یک سیمین مهدی صنعت فوالد 115

 ستاره یک سیمین کاوه رزین تاک شیمیایی 118 ستاره یک سیمین اویول ساختمانی 118

 ستاره یک سیمین ماشین تیراژه 118 ستاره یک سیمین سپتیکو- امین وبازرگانی تولیدی گروه 118

 رهستا یک سیمین نادی ایران 151 ستاره یک سیمین ناواکو اطالعات فناوری 101

 ستاره یک سیمین پارسیان بنا زرین 150 ستاره یک سیمین نیرو البرز ریلی ناوگان تجهیزات 100

 ستاره یک سیمین لیکا 152 ستاره یک سیمین صنعت ماشین تسهیل 102

 ستاره یک سیمین سیرجان جهادنصر 153 ستاره یک سیمین ایران پیستون تولیدی 103

 ستاره یک سیمین سو گاز تجهیزاتی 151 ستاره یک سیمین گاز البرز صنعتی گروه 101

 ستاره یک سیمین موتور کرمان 155 ستاره یک سیمین کهرنگ صنعتی گروه 105

 ستاره یک سیمین نیرو نصب 151 ستاره یک سیمین آرا جالل 101

 ستاره یک سیمین آرا درمان 155 ستاره یک سیمین سمیرا ماکارونی مانتا 105

 ستاره یک سیمین پاکوش هنکل 158 ستاره یک سیمین رنگ سپند تولیدی 108

 ستاره یک سیمین کش علف سموم تولید 158 ستاره یک سیمین مکانیک جنرال 108

 ستاره یک سیمین شمال سیمان 111 ستاره یک سیمین دمس گوشتی های فرآورده 121

 ستاره یک سیمین مهر یسنا 110 ستاره یک سیمین جابون 120

 ستاره یک سیمین لیوار پخش 112 ستاره یک سیمین کار آلومان پارس 122

 ستاره یک سیمین طوس آفرینه مهندسی خدمات 113 ستاره یک سیمین راه بام ساختمانی 123

 ستاره یک سیمین اراک نیروساز 111 ستاره یک سیمین دارو بهستان 121

 ستاره یک ینسیم فاراتل 115 ستاره یک سیمین پاکشوما صنعتی و تولیدی 125

 ستاره یک سیمین نارگان 111 ستاره یک سیمین بهشهر صنعتی شرکت 121

 ستاره یک سیمین جامه پارمین 115 ستاره یک سیمین شرق خودرو الکتریک 125

 ستاره یک سیمین انرژی صنایع مهندسی و طراحی 118 ستاره یک سیمین گرگان سم گل شیمیایی 128

 ستاره یک سیمین الستیک صنایع توسعه و گذاری سرمایه 118 رهستا یک سیمین دارو جام 128

 ستاره یک سیمین گیالن فوالد نورد 151 ستاره یک سیمین استیل غرب 131

 ستاره یک سیمین تجارت فرسار مهندسی 150 ستاره یک سیمین موتورگرگان مهتاب 130

 ستاره یک سیمین گاز سینجر صنعتی و تولیدی 152 ستاره یک سیمین استیم صنعتی و مهندسی 132

 ستاره یک سیمین یدک مزدا 153 ستاره یک سیمین کاوه دریایی و بندری خدمات 133

 ستاره یک سیمین بهوزان داروسازی 151 ستاره یک سیمین سپاهان تاش ایمن 131

 ستاره یک سیمین خوارزمی گستران تجارت 155 ستاره یک سیمین شرق سینا پروفیل صنایع 135

 ستاره یک سیمین بند زرد دارویی 151 ستاره یک سیمین هوایار صنعتی گروه 131

 ستاره یک سیمین آداک پاس 155 ستاره یک سیمین کیان گسترش بهمن صنعتی گروه 135

 ستاره یک سیمین پامیدکو ) پارس سرزمین معادن و صنایع احداث) 158 ستاره یک سیمین پارس نسوز هایفرآورده 138

 ستاره یک سیمین طوس سازان بهینه انرژی سنجش صنایع 158 ستاره یک سیمین لیوار بهداشتی ارویید 138

 ستاره یک سیمین انرژی کاالی ارکید 181 ستاره یک سیمین شیمی آفا 111
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 رتبه شرکت ردیف رتبه شرکت ردیف

 ستاره سه برنزین تکمیل پارس تیصنع و تولیدی 520 ستاره یک سیمین سپند استوان المللی بین بازرگانی 180

 ستاره سه برنزین فردوس پلیمر فراز 522 ستاره یک سیمین فرزین سنگی صخره 182

 ستاره سه برنزین ایران جوش پودر 523 ستاره یک سیمین نائین کاشی صنایع 183

 ستاره سه برنزین فسفرایران صنعتی تولیدی 521 ستاره یک سیمین ایران ترمز لنت 181

 ستاره سه برنزین نخ پارس صنعتی تولیدی 525 ستاره یک سیمین ابادان دریایی وخدمات نقل و حمل 185

 ستاره سه برنزین آسیا نفت کمپرسور توربو مهندسی طراحی 521 ستاره یک سیمین اسپاک 181

 ستاره سه برنزین غرب البرز آهن ذوب 525 ستاره یک سیمین هامون گوشت سفید 185

 ستاره سه برنزین آریا ستاره جهان 528 ستاره یک سیمین ایران گرم صنعتی و تولیدی 188

 ستاره سه برنزین گیالرانکو داروسازی 528 ستاره یک سیمین دارو روژین 188

 ستاره سه برنزین نیرو پاالیش مهندسی و صنعتی 531 ستاره یک سیمین خاورمیانه صنعت معیار مهندسی 181

 ستاره سه برنزین اتانیر - نیرو انتقال تاسیسات احداث 530 ستاره یک سیمین سروینا - طبیعت طراوت سروش 180

 ستاره سه برنزین خوزستان مایه خمیر 532 ستاره یک سیمین نار پلی 182

 ستاره سه برنزین اتصال ران پلی 533 ستاره یک سیمین پرس سایپا 183

 ستاره سه برنزین کاسپین صنعت کانی 531 ستاره یک سیمین زرفام فرانگر 181

 ستاره سه برنزین عمراب مهندسی 535 ستاره یک سیمین پرجین 185

 ستاره سه برنزین فیوز توس 531 ستاره یک سیمین مشهد سوسوز 181

 ستاره سه برنزین طب نیماپویش 535 ستاره یک سیمین ایران تاسیسات صنایع توسعه 185

 ستاره سه برنزین ایران یونیلیور 538 ستاره یک سیمین الکترونیک پرسو صنایع 188

 ستاره سه برنزین پرس نئون صنایع 538 ستاره یک سیمین گاما 188

 ستاره سه برنزین قدرت فناوری اهرام 511 ستاره یک سیمین بافت گلسان 511

 ستاره سه برنزین سمن سایه پخش 510 ستاره یک سیمین طب مدیسا خسرو بازرگانی 510

 ستاره سه برنزین پزشکی تجهیزات مدیریت 512 ستاره یک سیمین ریز پنبه یدمروار 512

513 

 صنایع کارخانجات نگهداری و نصب مهندسی،

 ( رامپکو ) پتروشیمی

 ستاره یک سیمین

513 

 ستاره سه برنزین دشت فروغ بازرگانی

 ستاره سه نبرنزی دانا ژئوفیزیک 511 ستاره یک سیمین سریر درداران بازرگانی مهندسی 511

 ستاره سه برنزین ایران چینی کارخانه 515 ستاره یک سیمین ایران تال مهندسی 515

 ستاره سه برنزین پرسوییس صادراتی 511 ستاره یک سیمین صنعت شایان سازی کالچ 511

 ستاره سه برنزین سپاهان مهرتاش 515 ستاره یک سیمین سیرجان رنگدانه 515

 ستاره سه برنزین پلیمر صبوران صنعتی 518 ستاره یک سیمین آرایش دنیای 518

 ستاره سه برنزین آذربایجان کیسه گلسان 518 ستاره یک سیمین کاشان امیرکبیر فوالد 518

 ستاره سه برنزین اصفهان سازی ماشین کارخانجات 551 ستاره سه برنزین مادیران -ایران اداری های ماشین صنایع 501

 ستاره سه برنزین پرشیا کاوش انرژی 550 ستاره سه برنزین نفت عتصن گذاری سرمایه 500

 ستاره سه برنزین پرریس 552 ستاره سه برنزین اصفهان نوربافت بافندگی و ریسندگی 502

 ستاره سه برنزین پلیمر آماد 553 ستاره سه برنزین ایران وایر بید 503

 ستاره سه نزینبر ابارا پمپ صنایع 551 ستاره سه برنزین ژالکه 501

 ستاره سه برنزین آباد امین آجرنسوز های فرآورده 555 ستاره سه برنزین اصفهان رها داروسازی 505

 ستاره سه برنزین آتیه کاالی تجارت 551 ستاره سه برنزین پارس گستر انرژی اکتشاف و حفاری 501

 ستاره هس برنزین خودرو پرشیا 555 ستاره سه برنزین پالستیک نورایستا 505

 ستاره سه برنزین پوراطب 558 ستاره سه برنزین یاران تجهیز 508

 ستاره سه برنزین (RTC) ریواتدبیر 558 ستاره سه برنزین مرکزی شیشه زرین 508

 ستاره سه برنزین فارماشیمی 511 ستاره سه برنزین ساریاک 521

 

 

 

 



07 

 

 رتبه شرکت ردیف رتبه شرکت ردیف

 ستاره دو برنزین رسا های داده 110 ستاره سه برنزین پمپ کاالی 510

 ستاره دو برنزین پارس برق انتقال تجهیزات 112 ستاره سه برنزین یزد طالیی پلیمر 512

 ستاره دو برنزین آذر افشان سهند بهداشتی شیرآالت تولیدی 113 ستاره سه برنزین خودرنگ شیمیایی صنایع 513

 ستاره دو برنزین ورنا کاسپین ارتباطات 111 ستاره سه برنزین فام پرنگ 511

 ستاره دو برنزین زنگان نیروی تجهیز 115 ستاره سه برنزین ممکو ایران 515

 ستاره دو برنزین پارس جلوه آوران نام 111 ستاره سه برنزین نادی شکوه 511

 ستاره ود برنزین کاوش فشار تحت مخازن سازنده 115 ستاره سه برنزین خوارزمی داروسازی 515

 ستاره دو برنزین پژوهش شمیم 118 ستاره سه برنزین کرج تک آرد 518

 ستاره دو برنزین لوله آب صنعتی گروه 118 ستاره سه برنزین شرق ماکادام 518

 ستاره دو برنزین سایپا کار پالسکو کارخانجات 101 ستاره دو برنزین پارس پزشکی های بهترین 551

 ستاره دو برنزین سازه کاال افرند 100 ستاره دو برنزین پتروشیمی عصنای نصب و ساختمان 550

 ستاره دو برنزین وتاک 102 ستاره دو برنزین تهران ابزار هوا 552

 ستاره دو برنزین تسنیم داروسازی 103 ستاره دو برنزین بهتا واشرسازی صنایع 553

 ستاره دو نزینبر مرجان چینی 101 ستاره دو برنزین داران آرد تولیدی 551

 ستاره دو برنزین پایدار پدیده پخش 105 ستاره دو برنزین گیاه کشاورزی و شیمیایی تولیدات 555

 ستاره دو برنزین دارو مهر داروسازی 101 ستاره دو برنزین سردریزان 551

 ستاره دو برنزین حکیم آریا پزشکی تجهیزات 105 ستاره دو برنزین اشتهارد تابلو تامین 555

 ستاره دو برنزین سیرت مهر ارمغان بازرگانی 108 ستاره دو برنزین ماتریس خدمات گسترش 558

 ستاره دو برنزین صنعت گستر پویش 108 ستاره دو برنزین بابکان توسعه مهندسی و فنی 558

581 

 ستاره دو برنزین زرشیمی نوید

121 

 -سایپا اکسل و گیربکس موتور تولیدی

 مگاموتور

 ستاره دو برنزین

 ستاره دو برنزین نیرومحرکه سازی ماشین 120 ستاره دو برنزین طب فرما 580

 ستاره دو برنزین نادی ستاره 122 ستاره دو برنزین قزوین تجارت دشت فانوس 582

 ستاره دو برنزین 20 قرن تجارت نوید 123 ستاره دو برنزین کاج فیلتر 583

 ستاره دو برنزین اراک اشتعال صنایع مهندسی 121 ستاره دو ینبرنز ایران مبین الکترونیک گسترش 581

 ستاره دو برنزین آرین سازان فرآیند 125 ستاره دو برنزین ایران پلیمر شیمیایی صنایع مجتمع 585

 ستاره دو برنزین گلستان نوین نصر 121 ستاره دو برنزین نو آرمه 581

 ستاره دو برنزین تندرست نآرما 125 ستاره دو برنزین هرم آرا کیمیا 585

 ستاره دو برنزین رعد پاد صنعتی گروه 128 ستاره دو برنزین آور رنگ شیمیایی و صنعتی تولیدی 588

 ستاره دو برنزین موج فاوا 128 ستاره دو برنزین شرق آوران کار المللی بین 588

 رهستا یک برنزین ابزار طیوران 131 ستاره دو برنزین الکتریک رهشاد 581

 ستاره یک برنزین هما استیل اتصال 130 ستاره دو برنزین نایزه هامون 580

 ستاره یک برنزین دلتا فراساحلی آوری فن 132 ستاره دو برنزین شمال سوربن کارخانجات مجتمع 582

 ستاره یک برنزین من شیمیایی 133 ستاره دو برنزین گلبید 583

 ستاره یک برنزین کیش ریگ پترو دانا 131 ستاره دو نبرنزی افشان عقاب صنعتی و تولیدی 581

 ستاره یک برنزین دارو تامین گستر مهر 135 ستاره دو برنزین اصفهان اکریل پلی بازرگانی 585

 ستاره یک برنزین فرایند کیمیا ماد 131 ستاره دو برنزین بافت زرجین 581

 ستاره یک برنزین دارو گل 135 ستاره دو برنزین شهرزاد چای 585

 ستاره یک برنزین فارمد پزشکی صنایع 138 ستاره دو برنزین رزین آریا 588

 ستاره یک برنزین ثمین سازه صنعت 138 ستاره دو برنزین استیل گاز تیان صنعتی 588

 ستاره یک برنزین فام کیمیا 111 ستاره دو برنزین فارمد کوشان 111

 

 

 

 

 



08 

 

 

 

 رتبه شرکت ردیف رتبه شرکت ردیف

 ستاره یک برنزین پارسیان تجارت هنر 180 ستاره یک برنزین بوشهر ارس 110

 ستاره یک برنزین ایوان- جاوید بهداشتی تولیدی 182 ستاره یک برنزین کیش دارو عسل المللی بین شرکت 112

 ستاره یک برنزین بهداشت نوا 183 ستاره یک برنزین مدیفارم کیش داروسازی 113

 ستاره یک برنزین اسیا ماهان پارس 181 ستاره یک برنزین شیراز آزما بهین غذایی صنایع ورمشا مهندسین 111

 ستاره یک برنزین مپنا - سپاهان تجهیزات ساخت 185 ستاره یک برنزین صنعت فرانگر مهندسی طراحی 115

 ستاره یک برنزین هساز گلرنگ ساختمانی 181 ستاره یک برنزین کاال تدارک تبادل المللی بین بازرگانی 111

 ستاره یک برنزین صفا ولوله نورد 185 ستاره یک برنزین جباری سازی پروفیل 115

 ستاره یک برنزین آرتون پترو 188 ستاره یک برنزین تحفه)کنارک صید ساحل 118

 ستاره یک برنزین ایرانیان اندیش تدبیر 188 ستاره یک برنزین آذین فر 118

 ستاره یک برنزین دارو پویش های فرآورده 181 ستاره یک برنزین نور پژوهان آروین فناوری و بازرگانی 151

 ستاره یک برنزین زرین شاهسوند 180 ستاره یک برنزین نوین ایران پارس 150

 ستاره یک برنزین کسری سنگ مرمرین 182 ستاره یک برنزین زئوالیت پارس شیمیایی 152

 ستاره یک برنزین لعران 183 ستاره یک برنزین کیش آدونیس 153

 ستاره یک برنزین البرز فوالد سازان آینده 181 ستاره یک برنزین آسیا نمانور 151

 ستاره یک برنزین خمسه روی صنایع 185 ستاره یک برنزین پاالی پیرامون 155

 ستاره یک برنزین کلون سینا 181 ستاره یک برنزین عراقی جرقی علیرضا 151

 ستاره یک برنزین فعالیت جهان 185 ستاره یک برنزین ست ساختمانی 155

 ستاره یک برنزین ایران پاک آلفا 188 ستاره یک برنزین آریا برق نوآوران 158

 ستاره یک برنزین دایکل 188 ستاره یک برنزین پارسه برد الیف 158

 ستاره یک نبرنزی دارو توفیق مهندسی تحقیقاتی 511 ستاره یک برنزین لجورهیدرولیک 111

 ستاره یک برنزین کردستان پالستیک رویا 510 ستاره یک برنزین پدکو - درسا انرژی پترو 110

 ستاره یک برنزین هوورراش 512 ستاره یک برنزین پایپ آرین-رود زنده بسپار آرین 112

 ستاره یک برنزین کلید آذر برق صنایع مهندسی 513 ستاره یک برنزین عریضی کیوان 113

 ستاره یک برنزین یزد کویر سرام یزد کاشی 511 ستاره یک برنزین خرمان 111

 ستاره یک برنزین سدید فوالد خدمات 515 ستاره یک برنزین آمل طیورسپیدان صنعتی کشتارگاه 115

 ستاره یک برنزین ایستکول - مبردتکران 511 ستاره یک برنزین سرخ آذرسنگ تولیدی 111

 ستاره یک برنزین جاوید ساز رایانه مهندسین 515 ستاره یک برنزین آسیا یخی ستاره 115

 ستاره یک برنزین مهر ایمان 518 ستاره یک برنزین پارسیان دانه سپاهان 118

 ستاره یک برنزین شریف پلیمر پارسا 518 ستاره یک برنزین گاز ارکان 118

 ستاره یک برنزین فچگانسل پوشش و لوله تولید 501 ستاره یک برنزین بارز آریان 151

 ستاره یک برنزین کردستان پلیمر نیک 500 ستاره یک برنزین ایران ستاره تجارت خدماتی و تولیدی 150

 ستاره یک برنزین پارسیان الیاف خاوران 502 ستاره یک برنزین پور موسی عدنان 152

 ستاره یک برنزین سبالن نسیم کوشا للیالم بین 503 ستاره یک برنزین شکوفه نوش آذر غذایی های فرآورده 153

 ستاره یک برنزین کویر ماشین رهرو 501 ستاره یک برنزین توس بایا صنعتی و تولیدی 151

 ستاره یک برنزین تانگیران 505 ستاره یک برنزین کیش دانا حفاری 155

 ستاره یک برنزین رازی پخش 501 ستاره یک برنزین موازین پارس 151

 ستاره یک برنزین کاشان ایراندشت حفاری 505 ستاره یک برنزین تبریز سازی کمپرسور 155

 ستاره یک برنزین آبی راه هفت بازرگانی 508 ستاره یک برنزین کاال پوشش شیمی تولیدی 158

 ستاره یک برنزین امید پرشیا زرین المللیبین تجارت توسعه 508 ستاره یک برنزین چهلستون پتروساخت 158

 ستاره یک برنزین تدارک سارنگ المللی بین 521 ستاره یک برنزین تابان رسا 181
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 رتبه شرکت ردیف رتبه شرکت ردیف

 عادی چابهار آزاد منطقه جی و اف 510 ستاره یک برنزین نانیوا خانگی لوازم تولیدی 520

 عادی غرب البرز فوالد مجتمع 512 ستاره یک برنزین ایران نقاله تسمه 522

 عادی مشهد پروفیل فوالد 513 ستاره یک برنزین دیبا گستر لطیف تولیدی 523

 عادی بافت جین اطلس 511 ستاره یک برنزین کاال راد سینا 521

 انصراف فناوران پتروشیمی 515 ستاره یک برنزین گلدمن آسیا 525

 انصراف تهران سیمان 511 ستاره یک برنزین پاسیلو آذر 521

 انصراف سایپا 515 ستاره یک برنزین تاوسگال 525

 انصراف اصفهان مبارکه فوالد 518 ستاره یک برنزین تهران بتن نیل 528

 انصراف سحرخیز زعفران 518 ستاره یک برنزین گستر آشکار مهر 528

 انصراف شهداب 551 ستاره یک برنزین اسپیداد 531

 انصراف شهد آذر 550 ستاره یک برنزین ایرانیان سالمت پل 530

 انصراف آدا اروم 552 ستاره یک برنزین کوپایی مصطفی 532

 فانصرا ایران بهنوش 553 ستاره یک برنزین پارس کاوه قطران 533

 انصراف شیراز پتروشیمی 551 ستاره یک برنزین لیوار بهداشتی دارویی تولیدی 531

 انصراف مبین پتروشیمی 555 ستاره یک برنزین پایا کویر انرژی مهندسی و فنی 535

 انصراف گلنور-نور پارس 551 ستاره یک برنزین پیمان یکتا عصر 531

 انصراف آبادان سالمتی پیام برداری تصویر 555 ستاره یک برنزین آسمان طب ابزار 535

 انصراف خوزستان کاران شایسته 558 عادی درمان دارو هستی المللی بین شرکت 538

 انصراف مینو گستر پارس 558 عادی سلماس شیر هامون 538

 انصراف دماوند معدنی آبهای 581 عادی پارس کانی اپال معدنی فرآوری 511

 انصراف کرمان کال آفتاب پسته 580 عادی آنی یاب درمان 510

 افانصر الکتریک خیام صنایع 582 عادی مارال تهران 512

 انصراف بهداشت بهستان 583 دیعا غرب گستران پدیده 513

 انصراف گسترنوید آریا تجارت 581 عادی سیرجان گستر حدید 511

 انصراف کریستال جهان 585 عادی تجهیز مهرکام 515

 انصراف دارو کوبل 581 عادی پیشرو پارسیان لنت صنایع 511

 انصراف پاکرخ 585 عادی طب پویش ندا 515

 انصراف الد تک 588 عادی درمان دارو چهره تک المللی بین 518

 انصراف اکسوم فوژان 588 عادی رخ تک پارس 518

 انصراف پارس بهشت سازان آینده صنعتی بازرگانی 581 عادی اهورا اسپرلوس 551

 انصراف قشم روی احیای و ذوب مجتمع 580 عادی کویر صادرات توسعه 550

552 

 کشاورزی و روستایی های تعاونی مرکزی اتحادیه 582 عادی رفسنجان گرانیت پارس

 ایران

 انصراف

 بایگانی خودرو پارس 583 عادی رازی چلیک مهدی 553

 بایگانی مشهد فیروزه کاشی 581 عادی کار دانیال 551

 بایگانی قاسمی آقای 585 عادی البرز زیست پترو 555

 بایگانی شیمی فرآیند بتا 581 عادی خاورمیانه مباشرین المللی بین 551

 بایگانی فارس خلیج الزک 585 عادی صبا دماوند جبل نیبازرگا 555

 بایگانی آزما دید نوین 588 عادی آرتیمان پزشکی نوآوری 558

 بایگانی کار قوام 588 عادی دارو تچرا 558

 گانیبای یاراطب 811 عادی لرستان خایدالو افالک 511



21 

 

 

 رتبه شرکت ردیف رتبه شرکت ردیف

 بایگانی الیاف صنایع 810 بایگانی خاش سیمان 810

 بایگانی یزد کابل و سیم 812 بایگانی خوزستان اکسین فوالد 812

 بایگانی پور آبادی نجف حسین 813 بایگانی استراتوس 813

 بایگانی توسن - نگین افزاری نرم توسعه 811 بایگانی شیمی تهران داروئی اولیه مواد تولیدی 811

 منطقه برق صنعت کارکنان گذاری سرمایه 815

 انزنج

 بایگانی ایران پزشکی های باند 815 بایگانی

 بایگانی فارمد ویتان 811 بایگانی پارس باب شهد 811

 بایگانی پایبار انبارهای مجتمع 815 بایگانی نوش ارم 815

 بایگانی پارس دام سنا 818 بایگانی فردان پیمان 818

 بایگانی پاژ عدنم مروارید 818 بایگانی خزر امل محیا غذایی های فراورده 818

 خوراکی روغن تولیدی کارخانجات مجتمع 801

 آمل طالیی دانه

 بایگانی جیلیران 851 بایگانی

 بایگانی خودرو اطلس 850 بایگانی ماشین راه دلتا 800

 بایگانی آران کویر پترو 852 بایگانی نوش شمشاد 802

 بایگانی کیش تازه گرایش 853 بایگانی مالس ایران 803

 -خودرو ایران موتور تولید و طراحی تحقیق 801

 ایپکو

 بایگانی سالمت سمیران 851 بایگانی

 بایگانی تجارت اهران 855 بایگانی بسپار فرنام 805

 بایگانی کن میالد بندی بسته صنایع 851 بایگانی اصفهان پریس زمینی سیب های فرآورده 801

 بایگانی یرانا بوش یاتاقان 855 بایگانی شرق گستر رامین 805

 بایگانی جم پتروشیمی 858 بایگانی توس چاشنی تحول 808

 بایگانی عقیق سوراوجین صنعتی و معدنی شرکت 858 بایگانی دنا الستیک 808

 بایگانی طب پاک نیما 811 بایگانی مک ماکارونی - خوشنام 821

 بندی رتبه حال در نیشابور شادگل غذایی صنایع 810 بایگانی ایران آکپا 820

 بندی رتبه حال در سینا بوعلی پتروشیمی 812 بایگانی سپار دارو افق 822

 بندی رتبه حال در اوزان 813 بایگانی صباح گلستان لبنی های فرآورده 823

 بندی رتبه حال در بهبهان نسیما 811 بایگانی راین خودروسازان 821

 بندی رتبه حال در خوزستان سیمان 815 بایگانی پارس شیر سنگ صنایع 825

 بندی رتبه حال در اراک سازی ماشین 811 بایگانی جهان نقش ثالث 821

 بندی رتبه حال در غدیر پتروشیمی 815 بایگانی سپاهان بهشت هشت 825

 بندی رتبه حال در روزبهان 818 بایگانی تابناز ریسندگی تعاونی 828

 بندی رتبه حال در نسوزتوکا صنایع وخدماتی تولیدی 818 بایگانی چهلستون ریسی ذوب صنایع 828

 بندی رتبه حال در سپهر گستران کیمیا 851 بایگانی پارس صنعت تاشا 831

 بندی رتبه حال در طوس آسفالت 850 بایگانی تاشا سازی ماشین 830

 بندی رتبه حال در هشتگرد خوشه زرین آرد تولیدی 852 بایگانی میبد باستان کاشی 832

 بندی رتبه حال در فارس خلیج پتروشیمی صنایع 853 بایگانی کربنیک پارس 833

 بندی رتبه حال در ژیان ساختمانی 851 بایگانی رود زاینده آبی بافت نوین 831

 بندی رتبه حال در آرکا شمالغرب انرژی و پاالیش 855 بایگانی البرز بافت زرین 835

 - گازسوز خودروهای تجهیزات تولید صنایع 851 بایگانی سپاهان بهفلز 831

 امیگا

 بندی رتبه حال در

 بندی رتبه حال در گستر کهربا 855 بایگانی کسری کاشان ریسندگی 835

 بندی رتبه حال در آرمان نماد سیستم پردازان شرکت 858 بایگانی کاشان کویر ریسان زر 838

 بندی رتبه حال در فارمد آتی داروسازی 858 بایگانی شکالت ایران 838

 بندی رتبه حال در تبریز ترنم 881 بایگانی الیاف کاوه 811

 

 



20 

 

 

 

 

 رتبه شرکت ردیف رتبه شرکت ردیف

 بندی رتبه حال در ایران نستله 820 ندیب رتبه حال در خزر کاشی 880

 بندی رتبه حال در اصفهان نگار پویا بندی بسته صنایع 822 بندی رتبه حال در اطهر آرد 882

 بندی رتبه حال در حافظ سرامیک و کاشی صنایع 823 بندی رتبه حال در بوکان کاوان سیمان 883

 بندی رتبه لحا در سوپیشی 821 بندی رتبه حال در هنگ تبریز 881

- خودرو ایران قطعات تامین و مهندسی طراحی 885

 ساپکو

 بندی رتبه حال در پارس صنعتی دوده 825 بندی رتبه حال در

 بندی رتبه حال در کرمانشاه پلیمر 821 بندی رتبه حال در بهداد ارتباطات گسترش 881

 بندی رتبه حال در میاندوآب نهزری افشار فرش صنایع 825 بندی رتبه حال در پژوهش آرا شرکت 885

 بندی رتبه حال در افشار ستاره 828 بندی رتبه حال در دارو نوش اوان 888

 بندی رتبه حال در کیش ایران اعتباری کارت 828 بندی رتبه حال در توس تکالن صنعتی و تولیدی 888

 دیبن رتبه حال در امیرکبیر پتروشیمی 831 بندی رتبه حال در آمل آریس 881

 بندی رتبه حال در پکاشیمی 830 بندی رتبه حال در امید صبح نهال 880

 بندی رتبه حال در رسولی شهید پتروشیمی 832 بندی رتبه حال در توس خودرو عایق 882

 بندی رتبه حال در سامانه همراه آریا 833 بندی رتبه حال در یزد کویر سپهر 883

 بندی رتبه حال در لوله جویبار پروفیل و لوله 831 یبند رتبه حال در سبز الماس درخت 881

 بندی رتبه حال در پارسیان دیزلی نیروگاههای توسعه 835 بندی رتبه حال در مشهد شیر پودر صنایع 885

 بندی رتبه حال در لوسی-آریا رامامهر 831 بندی رتبه حال در گلستان پگاه پاستوریزه شیر 881

 بندی رتبه حال در جراح طب فرا 835 بندی رتبه حال در شهر امپی جم بازرگانی تولیدی 885

 بندی رتبه حال در کاجاران)ابراهیمی یروس 838 بندی رتبه حال در فارابی پتروشیمی 888

 بندی رتبه حال در کرمان ماهان پونل مشاور مهندسی 838 بندی رتبه حال در زمزم جهاد 888

 بندی رتبه حال در دارو سبحان 811 یبند رتبه حال در نایین سیمان 811

 بندی رتبه حال در یاسوج صنعت دنا 810 بندی رتبه حال در یورتان های سیستم تولیدی 810

 بندی رتبه حال در اکسیر مجیب 812 بندی رتبه حال در تابلو کرمان 812

 بندی رتبه حال در پتکو -آبی توربین و بزرگ های پمپ تولید 813 بندی رتبه حال در تکسرام کاشی 813

 بندی رتبه حال در میبد سرام یاس کاشی 811 بندی رتبه حال در المهدی آلومینیوم مجتمع 811

 بندی رتبه حال در پارس سینا نپتا 815 بندی رتبه حال در ارس ورد پلی 815

 بندی رتبه حال در مغان دامپروری و صنعت و کشت 811 بندی رتبه حال در اسیا غرب فوالد 811

 بندی رتبه حال در اسپادانا تجارت ارمغان 815 بندی رتبه حال در جم افق درمان و دارو 815

 بندی رتبه حال در جوین صنعت و کشت 818 بندی رتبه حال در مهرام 818

 بندی رتبه حال در رزین پایا 818 بندی رتبه حال در پخش دارو اولیه مواد تولید 818

 بندی رتبه حال در پویا صرام نور 851 بندی رتبه حال در دپوال سهند 801

 بندی رتبه حال در ایران زالل 850 بندی رتبه حال در آذرسینامد 800

 بندی رتبه حال در خودرو محور تولید 852 بندی رتبه حال در باتری برنا 802

 بندی رتبه لحا در کامبیز غذایی صنایع 853 بندی رتبه حال در خودرو مدیران 803

 بندی رتبه حال در الماس فتحی 851 بندی رتبه حال در کاچیران- ایران خیاطی چرخ کارخانجات 801

 بندی رتبه حال در افزار نرم میکرو تولیدی 855 بندی رتبه حال در فناور جهان صنعت کیمیا 805

 بندی رتبه حال در اصفهان صنعت پترو 851 بندی رتبه حال در شهاب 801

 بندی رتبه حال در شرق گستر پلیمر 855 بندی رتبه حال در تکسا ) تجارت توسعه بازرگانی گروه 805

 بندی رتبه حال در پالستیک طب 858 بندی رتبه حال در سکه گز 808

 بندی رتبه حال در عقیق کاشی 858 بندی بهرت حال در یزد کویر مهرگان نوین کوثر بازرگانی خدمات 808

   811 بندی رتبه حال در آوند آذر شرکت 821
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 عضویت در بورس .1.1.1

 

 

 زرین

 سیمین 2%

21% 

 برنزین

31% 

 عادی

18% 

 توزیع رتبه در مدل طراحی شده

3% 
30% 

15% 

08% 

درصد سهم متقاضیان به تفکیک 

 رتبه

 عادی

 برنزین

 سیمین

 زرین

03% 

85% 

 درصد سهم حضورشرکت های بورسی وغیر بورسی

 بورسی
 غیر بورسی

1% 0% 
31% 

13% 

درصد سهم رتبه های کسب شده 

 شرکت های بورسی

 عادی

 برنزین

 سیمین

 زرین

1% 28% 

15% 

21% 

درصد سهم رتبه های کسب شده شرکت 

 های غیر بورسی

 عادی

 برنزین

 سیمین

 زرین
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 وضعیتمتقاضیان به تفکیک  وضعیت حضور .1.1.2

 تعداد وضعیت ردیف

 05 بررسی اولیه مستندات 0

 03 بررسی حوزه مدیریتی 2

 22 بررسی حوزه مالی 3

 01 بررسی حوزه حقوقی و اجتماعی 1

 05 آماده برای برگزاری جلسه 5

 21 در حال رتبه بندی نهایی 1

 85 انصراف و بایگانی 5

 553 رتبه بندی نهایی 8

 

 

8% 

82% 

 درصد سهم حضور متقاضیان در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی

 عضویت در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 

عدم عضویت در هیئت نمایندگان اتاق  

 بازرگانی 

1% 
1% 

31% 

11% 

درصد سهم رتبه های کسب شده توسط  

متقاضیانی که عضو هیات نمایندگان اتاق  

 بازرگانی هستند

 عادی

 برنزین

 سیمین

 زرین

2% 
25% 

15% 

21% 

درصد سهم رتبه های کسب شده توسط  

متقاضیانی که عضو هیات نمایندگان اتاق  

 بازرگانی نیستند

 عادی

 برنزین

 سیمین

 زرین
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 بررسی متقاضیان از منظر اندازه سازمان .1.1.3

و تفکیک شرکت ها بر اساس  بزرگی در نمودار زیر  تعداد  شرکت رتبه بندی نهایی آن به طور کامل انجام گرفته است

 :مشخص است

 

 

  

 

 

 

 

58% 

05% 

21% 

 درصد حضور متقاضیان بر حسب اندازه سازمان

نفر 051زیر   

نفر 311تا  051بین   

نفر 311باالی   

8% 

10% 

11% 

5% 

درصدسهم کسب  رتبه در شرکت های  

 نفر 120زیر 

 زرین

 سیمین

 برنزین

 عادی

01% 

10% 

23% 
1% 

 درصد سهم کسب رتبه در شرکت های بین  

 نفر 300تا120

 زرین

 سیمین

 برنزین

 عادی

10% 

51% 

8% 1% 
 نفر 300درصد سهم کسب رتبه در شرکت های باالی 

 زرین

 سیمین

 برنزین

 عادی
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 1391 ماه اردیبهشت 30به  اعضای اتاق بازرگانی منتهینتایج نظرسنجی از متقاضیان رتبه بندی 1.1.1

همان گونه که در فرایند اجرایی رتبه بندی پیش بینی شده است پس از برگزاری جلسه بازدید از محل و پیش از نهایی شدن 

فرم نظرسنجی  182تا کنون . رتبه، فرم نظرسنجی از متقاضیان طرح برای متقاضی ارسال و نظرات آنان جمع آوری می گردد

  :به شرح جدول زیر می باشد از متقاضیان جمع آوری شده است که نتیجه آن

 نام استان

تعداد 

 متقاضیان 

رتبه بندی 

 شده

حوزه 

 نحوه

اطالع  

 رسانی

حوزه 

پاسخ 

 گویی

 و تعامل 

حوزه 

 مدل

رتبه  

 بندی

حوزه 

 بازدید

 از محل 

شاخص 

 رضایت

 کل 

شاخص 

 توصیه

به  

 همکاران

 011.11 85.18 81.11 88.11 011.11 85.11 0 کرمانشاه 

 011.11 82.85 82.51 81.11 80.15 82.51 2 همدان 

 011.11 82.18 80.25 88.11 88.33 85.11 2 قم 

 011.11 80.38 81.11 88.11 011.11 81.11 0 کهگیلویه و بویر احمد 

 011.11 88.81 80.11 88.21 83.11 85.11 01 کرمان 

 011.11 81.12 85.51 81.11 82.51 80.25 1 سیستان و بلوچستان 

 011.11 88.81 88.10 85.52 81.25 81.05 28 خراسان رضوی 

 011.11 88.15 82.25 83.11 83.02 82.18 02 زنجان 

 011.11 81.12 83.55 82.28 82.85 81.11 5 خوزستان 

 011.11 85.11 85.11 58.11 82.22 81.11 3 اردبیل 

 011.11 85.13 85.51 81.11 85.11 85.11 2 کردستان 

 011.11 81.51 81.85 83.21 80.22 81.81 08 مرکزی 

 011.11 81.58 88.38 82.28 81.85 88.55 01 فارس 

 011.11 81.53 88.55 83.12 81.23 81.15 01 گیالن 

 011.11 85.21 85.15 58.11 81.10 82.11 05 آذربایجان شرقی

 011.11 81.85 82.23 80.55 81.51 81.55 11 اصفهان 

 011.11 80.80 58.31 81.51 81.38 83.81 08 قزوین 

 011.11 85.01 85.51 58.51 88.85 88.23 03 یزد 

 011.11 81.85 81.11 58.11 83.33 81.11 5 مازندران 

 011.11 83.03 83.88 58.52 85.12 81.23 201 تهران 

 011.11 51.85 55.51 51.11 51.11 58.11 5 هرمزگان 

 011.11 82.11 82.33 58.22 81.12 85.18 30 البرز 

 011.11 55.10 82.51 58.11 51.11 58.33 3 لرستان 

 011.11 55.35 82.51 18.11 85.11 12.51 2 خراسان جنوبی 

 011.11 51.55 55.11 51.11 58.33 52.11 5 سمنان 

 011.11 55.33 82.11 58.35 53.25 55.25 3 آذربایجان غربی 

 011.11 52.18 51.11 58.11 81.11 81.11 0 گلستان 

 011.11 81.21 81.81 81.13 88.11 85.31 میانگین  
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 خیر بله سواالت

 0.0 100 ثبت نام در این طرح را به سایر همکاران و صاحبان کارتهای بازرگانی توصیه خواهید کرد؟آیا 

 انگلیسی درمایل به انتشار گزارش رتبه بندی کارت بازرگانی خود به دو زبان فارسی و آیا 

 هستید؟ R1Bسامانه 

10.01 19.29 

 

 


