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 مقدمه .1

آیین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات  10 ماده 3بند  2با توجه به متن تبصره  فعاالن اقتصادیملی رتبه بندی طرح 

فاز صفر پس از عبور از  این طرحآغاز بکار نموده است.  داوطلبانه به صورت 90هیات وزیران از فروردین ماه سال  8/3/89مصوب 

با اطالع رسانی گسترده و  91بنگاه اقتصادی خوش نام کشور به پایان رسید؛ از فروردین ماه  110که با رتبه بندی  90در سال 

 . می دهدتعامل بیشتر با فعاالن اقتصادی فعالیت خود را ادامه 

 فعاالن اقتصادیتا از این مسیر نیازمندی های رفته است مورد توجه قرار گرتبه بندی مدل این  اساسی در طراحی موضوعچهار 

 در طول زمان محقق گردد. این چهار مورد به شرح زیر می باشد:

  توجه ویژه به نگاه سیستمی 

  نظام ها و مدل های بین المللی رتبه بندی 

 توجه ویژه به مقررات و قوانین داخلی 

  1404اهداف توسعه ای و افق 

 زیر فعالیت خود را آغاز نمود. با سه هدف اصلیفعاالن اقتصادی با این نگاه رتبه بندی 

 از طریق بکارگیری روشهای علمی و عادالنه ارزیابی  فعاالن اقتصادی ایجاد تمایز بین  .1

 فعاالن اقتصادیتسهیل روابط تجاری داخلی و بین المللی اطالع رسانی مناسب از رتبه  .2

 فعاالن اقتصادیفراهم آوردن بستر قابل اعتماد برای اعطای امتیازات ویژه به  .3
 

 فعاالن اقتصادیسامانه تعیین رتبه  تعریف .1.1

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

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

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

ی گردد که عبارتست از گزارش خالصه رتبه بندی متقاضی شده برای کارت بازرگانی صادره است، خروجی دیگری نیز قابل ارائه م

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

 فعاالن اقتصادیسامانه تعیین رتبه امنه كاربرد د .1.2

عاون صادر اتاق ت کشاورزی و بازرگانی آنها در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن واین سامانه برای تعیین رتبه متقاضیانی که کارت 

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

ضی کارت بازرگانی الزاماً و اشخاص حقیقی در های تکمیلی( را دارند، طراحی شده و بدین معنی است که اشخاص حقوقی متقا

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

  

     

 

 

 طرح همکاران .1.4
 

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

 www.ipcgroup.ir پارسیان هوشمند  گروه مجری طرح

 همکاران طرح

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

 www.irsas.ir سامانه تحلیل گر هوشمند

 www.irating.ir مرکز رتبه بندی کسب و کار

 www.iresc.ir مرکز مطالعات اقتصادی ایرانیان

 www.irbn.ir شبکه بهینه کاوی ایران

 

 

 

 

 فرایند اجرایی .1.4.1

و اجرا  طراحیفعاالن اقتصادی ، فرایندی است که به صورت کامل از منظر  فعاالن اقتصادیفرایند اجرایی طرح ملی رتبه بندی 

 5و پس از متقاضی اجرا شده است  120برای  زیر این فرایند به صورت 91تا انتهای خرداد ماه  90 گشته است. از ابتدای سال

 قرار زیر می باشد:به  نیز ویرایش، آخرین ویرایش آن

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز كسب شده تعاریف رتبه های متفاوت

 81 – 100 زرین رتبه

 61 – 80 سیمین رتبه

 41 – 60 برنزین رتبه

 0 – 40 عادی رتبه

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

 
 

 : پیشنهادی  برای فاز دوم 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 حداكثر  
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  4حداكثر 

(  مدارک

و تهیه گزارشات مربوطه

ارسال نامه بازدید از محل 
روز مهلت برای 10حداكثر )

و تعیین  ( اعالم تاریخ جلسه
تاریخ برگزاری جلسه

برگزاری جلسه حضوری با 
مدیرعامل و مدیران ارشد 

شركت 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 
رانبندی به حساب اتاق بازرگانی ای

1تحویل 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  1ارسال نامه رفع نواقص حداکثر تا 
روز  10با مهلت )پس از تحویل مدارک 

(جهت تکمیل مدارک

دریافت مدارک تکمیلی 

و آغاز فرایند رتبه بندی

ثر ظرف حداک)انجام رتبه بندی اولیه 
و ( هفته پس از تکمیل مدارک4

تهیه گزارشات مربوطه

حداکثر  )ارسال نامه بازدید از محل 
روز مهلت برای اعالم تاریخ 10

و تعیین تاریخ برگزاری  ( جلسه
جلسه

برگزاری جلسه حضوری با مدیرعامل  
و مدیران ارشد شرکت متقاضی

رم ارسال گزارش رتبه بندی اولیه و ف
نظرسنجی به متقاضی

روزه  به متقاضی 10ارائه 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 
ی دریافت گواهینامه توسط متقاض

حداکثر یک ماه پس از اعالم رتبه
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 اقدامات اجرایی واحد  .2

 

 R4B.ir  فعاالن اقتصادیسامانه رسمی طرح ملی رتبه بندی  .2.1

 

  ،92انتهای خرداد ماه گزارش مدیریتی تا  300بارگذاری بالغ بر درج گزارش های فارسی متقاضیان در سامانه 

  در سامانه رسمی طرح و نتایج نظرسنجی از متقاضیان 1390سال ی درعملکردهای درج گزارش  

  91بروز رسانی سامانه و اضافه نمودن منوهای سواالت متداول، مدارک مورد نیاز و .... اردیبهشت و خرداد 

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

 در سامانه متقاضی 500بیش از  نام، نوع فعالیت و آدرس سایت رسمی بروز رسانی 

  92افزودن بخش رتبه بندی اشخاص حقیقی به سامانه، فروردین 

  92تهیه فرم ها و رویه های رتبه بندی اشخاص حقیقی، فروردین 

 

  crm.r4b.ir سامانه مدیریت ارتباط با متقاضی .2.2

 

  ،92و اردیبهشت  91مردادافزودن آیتم های گزارش دهنده به پروفایل متقاضیان 

  91 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 4573بنگاه اقتصادی و  1503قابلیت دسترسی به پروفایل کامل اطالعاتی 

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

  راه اندازی سیستم ارسال ایمیل و پیامک از طریق سامانه 

 د اجرایی با استفاده از نرم افزار تحت وبیکپارچه سازی فرایند و رون 
 

 اطالع رسانی گسترده .2.3

 

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

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

های بازرگانی شیراز، رشت، آبادان،  گفتگو پیرامون معرفی خوشنامان اتاق تماس با اتاق های بازرگانی و در سومین مرحله

خوشنام آن اتاق را جهت شرکت در طرح  50بوشهر،تبریز، ارومیه و ....  اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی زنجان نیز 

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

اتاق بازرگانی پایلوت در خصوص اطالع رسانی و ارسال بنر و فالیر به اتاق ها و پس از پیگیری  10پس از آن پیرو ارسال نامه به 

 های انجام شده توسط  دبیر خانه  نتایج زیر حاصل گردید:

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

 گردید.

 تگوهای نهایی با اتاق های اصفهان ، شیراز ، رشت، البرز و آبادان انجام شده است و اقدامات الزم هماهنگی ها وگف

 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

 های شهرستان ها تجهیز و فعال گردند. فهرست اتاق های منتخب پیشنهادی به شرح ذیل می باشند: 

 

 اتاق های منتخب در فاز اول ردیف

 البرزاتاق  1

 اتاق مشهد 2

 تبریزاتاق  3

 اتاق ارومیه 4

 اتاق اصفهان 5

 اتاق شیراز 6

 اتاق کرمان 7

 اتاق همدان 8

 اتاق رشت 9

 اتاق اهواز 10

 

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

شرکت های برتر  از شرکت های بورسی ، فرابورسی، شرکت های گروه فوالد وشرکت  400، برای بیش از 91مرداد ماهدر انتهای 

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

 گردید.فکس ، به همراه فرم ثبت نام

 اطالع رسانی به صادركنندگان نمونه كشوری و استانی .2.3.3

نامه با مضمون اهداف طرح و دعوت از مدیران آن نمونه کشوری و استانی  در فرایند صادرکننده شرکت های نمونه 60 نامه برای

 ارسال گشت. در خرداد ماه سال جاری ها برای اطالع رسانی این طرح
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 اطالع رسانی به هولدینگ های بزرگ كشور .2.3.4

، ماموتهمچون  اطالع رسانی به هولدینگ ها فعاالن اقتصادییکی دیگر از مسیرهای اطالع رسانی طرح ملی رتبه بندی 

 600در حدود  91ده ماهه منتهی به دی بود که طی  ایران، گروه بوتان، تامین، سرمایه گذاری پارس آریان و ... تراکتورسازی

 ارسال گردید. در این رابطه نامه فراخوان برای این فعاالن اقتصادی

 گواهینامه های رتبه بندی برگزاری مراسم اعطا .2.4

برگزار و دبیر خانه در بازه  91تیر ماه سال 12در  فعاالن اقتصادیبندی متقاضی رتبه 120  هاینامهگواهی اعطای مراسم 

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

  مدیران عامل شرکت فکس و دعوت از اعضای انجمن ها، اتحادیه ها، تشکل ها، سندیکاها و  2000ارسال 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

 ایران جهت حضور در مراسم

 فعاالن اقتصادیمستند مبانی نظری مدل رتبه بندی  ویرایش 

 بسته جهت تحویل در روز مراسم شامل  400ی آماده سازCD مولتی مدیا، گزارش عملکرد و فرم های مربوطه 

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

 پوشش خبری گسترده مراسم در رسانه های عمومی 

شرکت گواهینامه برنزین دریافت  10سیمین و  شرکت گواهینامه 67شرکت گواهینامه زرین،  43تیرماه  12در مجموع روز 

 نمودند.

آذر ماه  رتبه بندی شده بودند  13تیر تا  13شرکت دیگر که در بازه زمانی  100همچنین در آذر ماه نیز گواهی نامه های 

 تهیه و پس از امضای دکتر نهاوندیان به آنان ارایه گشت.

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

 رسیده است به آنان ارایه خواهد گشت.

شایان ذکر است فرایند اطالع رسانی فوق در نوبت های از پیش تعیین شده تکرار می گردد. همچنین به صورت منظم این 

 شخص معرفی می گردد.  300طرح هر ماه حداقل به 
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 در فرایند اجرایی طرحبهبود  .2.5

 مدل رتبه بندی و گزارش ها .2.5.1

 

 6شماره آخرین ویرایش:  -مدل رتبه بندی  بروز رسانی واعمال تغییرات 

  8شماره آخرین ویرایش:  -طراحی گزارش بازدید از محل و بروز رسانی آن 

  7شماره آخرین ویرایش:  -طراحی گزارش فارسی و بروز رسانی آن 

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

 

 

 فرم ها و رویه ها .2.5.2

 

  9شماره آخرین ویرایش:  –و ویرایش آن در طول فرایند اشخاص حقوقی طراحی فرم ثبت نام 

  ه شمار –و ویرایش آن در طول فرایند مشخصات متقاضیان در پایگاه داده سامانه ملی بهره وری طراحی فرم

 2آخرین ویرایش: 

  ویرایش صفر –طراحی فرم ثبت نام اشخاص حقیقی 

  : 1تهیه مستندات راهنمای ثبت نام برای اشخاص حقوقی و حقیقی و تمدیدی ها، شماره آخرین ویرایش 
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   خالصه عملکرد .2.6

مستندات خود را جهت حضور در فرایند رتبه بندی به دبیرخانه متقاضی، به صورت قطعی،  1455، 1396سال  ماه فروردین 31تا 

 .شرکت به صورت قطعی به پایان رسید 1230تحویل نمودند که در این بین رتبه بندی 
 

 تركیب متقاضیان به تفکیک گروه .2.6.1

 

 به شرح جدول زیر می باشد فعاالن اقتصادیحضور صنایع مختلف در طرح ملی رتبه بندی 

تعداد 

 شركت
 ردیف گروه

تعداد 

 شركت
 ردیف گروه

 1 بازرگانی 199 18 کاشی و سرامیک 25

 2 خدمات فنی و مهندسی 171 19 فرآورده های نفتی 22

 3 صنایع غذایی 142 20 فلزات اساسی 22

 4 محصوالت شیمیایی 111 21 محصوالت فلزی 21

 5 مواد و محصوالت دارویی 104 22 خودروسازی 13

 6 ماشین آالت و تجهیزات 93 23 بهداشتیمحصوالت آرایشی  11

 7 ماشین آالت و دستگاه های برقی 68 24 کشاورزی 15

 8 فوالد 53 25 صنعت ساختمان 9

 9 منسوجات 52 26 سرمایه گذاری 7

 10 ساخت قطعات خودرو 44 27 حمل و نقل 8

 11 الستیک و پالستیک 42 28 محصوالت کاغذی 6

 12 معادن 42 29 تایرسازی 6

 13 سیمان 35 30 خدمات فنی مهندسی خودرو 6

 14 تولیدات پتروشیمی 33 31 صنعت پخش 4

 15 ساخت وسایل ارتباطی 30 32 صنعت چرم 3

 16 کانی های غیر فلزی 29 33 محصوالت چوبی 2

 17 لوازم خانگی 26 34 مبلمان و لوازم اداری 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموع تعداد شركت ها 1455
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 :فعاالن اقتصادیمتقاضیان ثبت نام شده در طرح ملی رتبه بندی 
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 رتبه شركت ردیف رتبه شركت ردیف
 زرین یک ستاره یزد الستیک صنایع مجتمع 41 زرین سه ستاره سپاهان ایاح معادن و عیصنا مجتمع 1

 زرین یک ستاره رانیا یکنتورساز 42 زرین سه ستاره رانیا کناف 2

3 
 گلرنگ یصنعت

 43 زرین سه ستاره
 - رانیا برق و آب عیصنا خدمات و زاتیتجه صادرات

 ریصان
 زرین یک ستاره

 زرین یک ستاره خزر پارس یصنعت 44 زرین سه ستاره یمیپتروش یبازرگان 4

 ستارهزرین یک  بوتان یصنعت گروه 45 زرین سه ستاره مپنا گروه 5

 زرین یک ستاره کلر روین 46 زرین سه ستاره سپاهان یصنعت گروه 6

 زرین یک ستاره ذغالسنگ قطران پاالیش 47 زرین سه ستاره مپنا زاتیتجه و لریبو ساخت و یمهندس 7

 زرین یک ستاره مکرر یمهندس مواد 48 زرین سه ستاره ( صف)  فراساحل عیصنا 8

 زرین یک ستاره کاال کین یصنعت و یدیتول 49 زرین سه ستاره فراسان صنعتی و تولیدی 9

 زرین یک ستاره نیقا زعفران تروند 50 زرین دو ستاره  اصفهان مبارکه فوالد 10

 زرین یک ستاره تاک روژین صنعت و کشت 51 زرین دو ستاره  روشن تجارت مانیا 11

 یک ستارهزرین  سامد صنعتی و تولیدی 52 زرین دو ستاره  پرسال 12

 زرین یک ستاره ماکارون تک یدیتول 53 زرین دو ستاره  ریتا ریکو 13

 زرین یک ستاره گلتاش 54 زرین دو ستاره  رانیا مس عیصنا یمل 14

 زرین یک ستاره رانیماد -رانیا یادار یها نیماش عیصنا 55 زرین دو ستاره  ایران معدنی مواد فرآوری 15

 زرین یک ستاره گستران زنجان یایمیک یمعدن و یصنعت 56 زرین دو ستاره  خوزستان فوالد 16

 زرین یک ستاره انیح پارس 57 زرین دو ستاره  ایران آلیاژی فوالد 17

 زرین یک ستاره کیمکان جنرال 58 زرین دو ستاره  شهاب پارس 18

 زرین یک ستاره رجال یمیپتروش 59 زرین دو ستاره  اوزان 19

 زرین یک ستاره زنجان روی سازان خالص عیصنا 60 زرین دو ستاره  سونیک 20

 زرین یک ستاره نور صبا یصنعت و یمعدن توسعه 61 زرین دو ستاره  خراسان فوالد مجتمع 21

 زرین یک ستاره کردستان یتراکتورساز 62 زرین دو ستاره  پرتو - مپنا نیتورب پره ساخت و یمهندس 22

 زرین یک ستاره لرستان دراتهیه و یصنعت آهک 63 زرین دو ستاره  (OTC) نفت کمپرسور توربو 23

 زرین یک ستاره تانایو 64 زرین دو ستاره  هرمزگان مانیس 24

 زرین یک ستاره ایرانول نفت 65 زرین دو ستاره  پاکشو صنعتی گروه 25

 زرین یک ستاره رانیا ومینیآلوم 66 زرین دو ستاره  زرماکارون 26

 زرین یک ستاره یراز یمیپتروش 67 زرین دو ستاره  دکی پایسا یبازرگان 27

 زرین یک ستاره مارون یمیپتروش 68 زرین دو ستاره  رانیا اتوریراد 28

 زرین یک ستاره گالب رانیا 69 زرین دو ستاره  شازند پتروشیمی 29

 ستارهزرین یک  خودرو ایران 70 زرین دو ستاره  داروپخش ییدارو یمیش 30

 زرین یک ستاره یقاض دیشه یداروساز 71 زرین دو ستاره  مازندران کاغذ و چوب صنایع 31

 زرین یک ستاره کندر تولیدی 72 زرین دو ستاره  رانیا ییایمیش عیصنا یگذار هیسرما 32

 زرین یک ستاره باتری سپاهان صنعتی مجتمع 73 زرین دو ستاره  تازه نوری بلور 33

 زرین یک ستاره کرمانشاه یمیپتروش عیصنا 74 زرین دو ستاره  بهران نفت 34

 زرین یک ستاره رانیا یساز نیماش و لوله 75 زرین دو ستاره  خرمشهر یکش روغن 35

 زرین یک ستاره رازک ییدارو یها البراتوار 76 زرین دو ستاره  مکو -مپنا کنترل و برق ساخت و یمهندس 36

 زرین یک ستاره چادرملو یصنعت و یمعدن 77 ستاره یک زرین  برفاب 37

 زرین یک ستاره فارس پگاه پاستوریزه شیر 78 ستاره  یکزرین  بارز یصنعت گروه 38

 زرین یک ستاره چرخشگر 79 زرین یک ستاره زاگرس یمیپتروش 39

 زرین یک ستاره 115 یساختمان و یراهساز 80 زرین یک ستاره لیاردب آرتا مانیس 40
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 رتبه شركت ردیف رتبه شركت ردیف
 زرین یک ستاره صنایع سلولزی ماریناسان 121 زرین یک ستاره سیر ابهر 81

 زرین یک ستاره توگا-مهندسی و ساخت توربین مپنا 122 زرین یک ستاره روین نصب 82

 ستارهزرین یک  پارسیان پارت پاسارگاد 123 زرین یک ستاره مریرزپل یدیتول و ییایمیش 83

 زرین یک ستاره صنایع چینی زرین ایران 124 زرین یک ستاره فارس گلسار 84

 زرین یک ستاره صنایع تولیدی کروز 125 زرین یک ستاره سپاهان نفت 85

 زرین یک ستاره روغن موتورقطران کاوه 126 زرین یک ستاره مهاباد یپرطال مرغ وانیک 86

 زرین یک ستاره پاستوریزه پگاه اصفهانشیر  127 زرین یک ستاره مشهد فرش 87

 زرین یک ستاره کارخانجات داروپخش 128 زرین یک ستاره ابهر کابل و میس 88

 زرین یک ستاره فراب 129 زرین یک ستاره البرز افق یکابلساز عیصنا 89

 زرین یک ستاره سیمان عمران انارک 130 زرین یک ستاره هانیک پارس 90

 زرین یک ستاره داروسازی زهراوی 131 زرین یک ستاره سیپرد یمیپتروش 91

 زرین یک ستاره ایدم -تولید موتورهای دیزل ایران  132 زرین یک ستاره پارس مپنا ژنراتور ساخت و یمهندس 92

 زرین یک ستاره سیمان ساوه 133 زرین یک ستاره جم لنیپروپ یپل 93

 زرین یک ستاره کلر پارس 134 زرین یک ستاره انیصوف مانیس 94

 زرین یک ستاره صنایع بهداشتی ساینا 135 زرین یک ستاره تامین کاسپین یداروساز 95

 زرین یک ستاره بافتینه 136 زرین یک ستاره ریتا لیآرتاو یصنعت مجتمع 96

 زرین یک ستاره کاشی مسعود ایران 137 زرین یک ستاره تماد-پخش دارو اولیه مواد تولید 97

 زرین یک ستاره تولیدی صنعتی درخشان تهران 138 زرین یک ستاره تهران ماموت یصنعت مجتمع 98

 زرین یک ستاره زرین معدن آسیا 139 زرین یک ستاره نایس چسب عیصنا 99

 زرین یک ستاره رضوینان قدس  140 زرین یک ستاره مانا غذایی صنایع 100

 زرین یک ستاره ایپا یارتباط عیصنا 141 زرین یک ستاره همدان موکت 101

 زرین یک ستاره باهنر دیشه مس عیصنا 142 زرین یک ستاره رانیا یرو معادن توسعه 102

 زرین یک ستاره نیمب یمعدن و یراهساز 143 زرین یک ستاره نیمیکالس 103

 زرین یک ستاره یمیش تهران یداروساز 144 زرین یک ستاره مازندران مانیس 104

 زرین یک ستاره نیماش سوت یصنعت یدیتول 145 زرین یک ستاره الوند کیسرام و یکاش عیصنا 105

 زرین یک ستاره نکیپ یدیتول 146 زرین یک ستاره باما 106

 زرین یک ستاره گلوکوزان 147 زرین یک ستاره انیآر پارس یگذار هیسرما 107

 یک ستارهزرین  بهپاک 148 زرین یک ستاره ایران تراکتورسازی سازان موتور 108

 زرین یک ستاره ینیچ توس یدیتول کارخانجات مجتمع 149 زرین یک ستاره خوزستان سیمان 109

 زرین یک ستاره رانیا یتراکتورساز 150 زرین یک ستاره داراب سیمان 110

 زرین یک ستاره اسوه یداروساز 151 زرین یک ستاره تهران صنعت فکور مهندسی 111

 زرین یک ستاره زعفران نینو 152 زرین یک ستاره انیپارس گاز و نفت گسترش گروه 112

 ستاره سه نیمیس اراک گام یصنعت 153 زرین یک ستاره پاکسان 113

 سیمین سه ستاره بدنیمول پارس 154 زرین یک ستاره مشهد ریش پودر عیصنا 114

 سیمین سه ستاره سامان یا ماهواره ارتباطات گروه 155 زرین یک ستاره جی نفت پاالیش 115

 سیمین سه ستاره  البرز لیاست صنایع 156 زرین یک ستاره شرق یمیش اترک یصنعت گروه 116

 سیمین سه ستاره  جهان نقش قند 157 زرین یک ستاره رادیاتور کوشش 117

 سیمین سه ستاره  یقند دیشه یدیتول کارخانجات 158 زرین یک ستاره تانیرز 118

 سیمین سه ستاره  انهیرا اکیان فناوران 159 زرین یک ستاره پاسارگاد نفت 119

 سیمین سه ستاره  آمپول پارس 160 زرین یک ستاره زنجان یرو صانع 120
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 رتبه شركت ردیف رتبه شركت ردیف
 سیمین سه ستاره  اصفهان پتروشیمی 201 سیمین سه ستاره  دمنده 161

 سیمین سه ستاره  ترانسفو رانیا یبازرگان 202 سیمین سه ستاره  موکت کرمان 162

 سیمین سه ستاره  منگان 203 سیمین سه ستاره  ترانس نیرو 163

 سیمین سه ستاره  اژسمنانیآل نینو 204 سیمین سه ستاره  هیاروم دیجاو صنعت مارال 164

 سیمین سه ستاره  رانیا اژیآل فرو عیصنا 205 سیمین سه ستاره  بهاران گلبرگ صنعت و کشت 165

 سیمین سه ستاره  یدیعب دکتر یداروساز 206 سیمین سه ستاره  رانیا یمرکز آهن سنگ 166

 ستاره دوسیمین  جم یمیپتروش 207 سیمین سه ستاره  مشهد چرم 167

 سیمین دو ستاره پامچال پارس 208 سیمین سه ستاره  پاکنام 168

 سیمین دو ستاره لوله گاز تولیدی 209 سیمین سه ستاره  قیعق یکاش کارخانجات 169

 سیمین دو ستاره ژن نایس یدیتول و یقاتیتحق 210 سیمین سه ستاره  سیس تک یمد 170

 سیمین دو ستاره گلناز ینبات روغن 211 سیمین سه ستاره  اردستان مانیس 171

 سیمین دو ستاره هگمتان مانیس 212 سیمین سه ستاره  المرد مانیس کارخانجات 172

 سیمین دو ستاره شرق خودرو کیالکتر 213 سیمین سه ستاره  دژپاد 173

 سیمین دو ستاره الماس هفت عیصنا 214 سیمین سه ستاره  سازان چدن یدیتول 174

 سیمین دو ستاره زیتبر یمیپتروش 215 سیمین سه ستاره  دارو دیتول یداروساز 175

 سیمین دو ستاره ریاکس یداروساز 216 سیمین سه ستاره  نفت زاتیتجه عیصنا 176

 سیمین دو ستاره شرق نشان یبازرگان 217 سیمین سه ستاره  نایس یبوعل یمیپتروش 177

 سیمین دو ستاره تربت زاوه مانیس 218 سیمین سه ستاره  تبریز کاشی صنایع 178

 سیمین دو ستاره گهر گل یصنعت و یمعدن 219 سیمین سه ستاره  الله یمیپتروش 179

 سیمین دو ستاره گلستان 220 سیمین سه ستاره  لورچ 180

 سیمین دو ستاره پالست آرتا 221 سیمین سه ستاره  دارو نایس یالبراتوارها 181

 سیمین دو ستاره ایران نسوز های فرآورده 222 سیمین سه ستاره  همدان سحر غذایی صنایع 182

 سیمین دو ستاره یلین یمیش دهیپد 223 سیمین سه ستاره  هیدریح تربت قند 183

 سیمین دو ستاره استهبان یمیش احسان 224 سیمین سه ستاره  دوچرخ رانیا 184

 سیمین دو ستاره گانیگلپا پگاه زهیرپاستوریش 225 سیمین سه ستاره  هیاروم مانیس 185

 سیمین دو ستاره خشکبارآرات بندی بسته و تهیه 226 سیمین سه ستاره  یفاراب یمیپتروش 186

 سیمین دو ستاره فارس زیر ین دیسف مانیس 227 سیمین سه ستاره  رانیا کربن 187

 سیمین دو ستاره آذر نسوز یها فرآورده 228 سیمین سه ستاره  اصفهان سپاهان مانیس 188

 سیمین دو ستاره موج انیل ییایدر یها فرآورده 229 سیمین سه ستاره  یرضو هیما ریخم 189

 سیمین دو ستاره آبادان پتروشیمی 230 سیمین سه ستاره  ریرکبیام یمیپتروش 190

 سیمین دو ستاره دارو سبحان 231 سیمین سه ستاره  هرمزان تجارت پترو 191

 - زنده عتیطب یاهیگ یداروها یالبراتوارها 192

 نرهیس
 سیمین سه ستاره 

 رهساز دنا یساختمان 232
 ستاره سیمین دو

 سیمین دو ستاره سلف در یمیش یصنعت یدیتول 233 سیمین سه ستاره  سعادت راه ندگانیپو 193

 سیمین دو ستاره ادیزام 234 سیمین سه ستاره  رانیا شهد 194

 سیمین دو ستاره هیپا بلند 235 سیمین سه ستاره  البرز کابل 195

 سیمین دو ستاره رانیا هالل یپزشک زاتیتجه 236 سیمین سه ستاره  زابل مانیس عیصنا 196

 سیمین دو ستاره تهران پگاه زهیپاستور ریش 237 سیمین سه ستاره  آمل کاله یگوشت یها فرآورده دیتول 197

 سیمین دو ستاره ریغد یگذار هیسرما 238 سیمین سه ستاره  پرنگ بافان نوین 198

 سیمین دو ستاره سرام فایا 239 سیمین سه ستاره  آهن نیرنگ 199

 سیمین دو ستاره رانیا یرو و سرب یمل 240 سیمین سه ستاره  یمیش ماندانا 200
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 رتبه شركت ردیف رتبه شركت ردیف
 سیمین دو ستاره سازه های فلزی یاسان 281 سیمین دو ستاره شیب بردار 241

 ستاره سیمین دو ناردیس 282 سیمین دو ستاره گلستان پگاه زهیپاستور ریش 242

 سیمین دو ستاره آلومینیوم المهدی 283 سیمین دو ستاره اصفهان آهن ذوب 243

 سیمین دو ستاره تولیدی صنعتی و معدنی خاک طالیی توس 284 سیمین دو ستاره گواه خاص یسهام 244

 سیمین دو ستاره پشم شیشه ایران 285 سیمین دو ستاره تامکار 245

 سیمین دو ستاره فرش نگین مشهد 286 سیمین دو ستاره یمصنوع افیال و هیاول مواد دیتول 246

 سیمین دو ستاره صنایع مفتولی زنجان 287 سیمین دو ستاره ارانی لوله نورد کارخانجات 247

248 
 پارس لنت یصنعت یدیتول

 288 سیمین دو ستاره
طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو 

 ساپکو-
 سیمین دو ستاره

 سیمین دو ستاره یزد بسپار 289 سیمین دو ستاره بناب شکوه 249

 سیمین دو ستاره سپهر چرم خاورمیانه 290 سیمین دو ستاره کیپالست اورند 250

 سیمین دو ستاره عمران مومان چابهار 291 سیمین دو ستاره نیماش رینص یمهندس 251

 دو ستاره سیمین پارس دارو 292 سیمین دو ستاره مشهد نینگ موکت 252

 سیمین دو ستاره صاداراتی خشکبار مزرعه دست چین 293 سیمین دو ستاره اروند یمیپتروش 253

 سیمین دو ستاره صنعتی مینو 294 سیمین دو ستاره اصفهان سیمان 254

 سیمین دو ستاره دلپذیر-کدبانو 295 سیمین دو ستاره یزندگ سبز اهانیگ 255

 سیمین دو ستاره تولیدی و صنعتی پاکشوما 296 ستارهسیمین دو  کرمانشاه مریپل 256

 سیمین دو ستاره رنگدانه سیرجان 297 سیمین دو ستاره تک ایآس یها داده انتقال 257

 سیمین دو ستاره فومن شیمی 298 سیمین دو ستاره آباد روزیف سرمه یفرآور و یمعدن 258

 سیمین دو ستاره توسعه و تجارت ماتریس 299 سیمین دو ستاره سایپا گستر سازه مشاور و مهندسی 259

 سیمین دو ستاره سیمان خاش 300 سیمین دو ستاره رانیسوژم 260

 سیمین دو ستاره ایریتک -شرکت بین المللی مهندسی ایران  301 سیمین دو ستاره سیستم های آب بندی پارس 261

 سیمین دو ستاره ایران خودرو خراسان 302 سیمین دو ستاره سیمان شاهرود 262

 سیمین دو ستاره خمیر مایه و الکل رازی 303 سیمین دو ستاره ماشین سازی اراک 263

 سیمین دو ستاره بوذرجمهر صنعت 304 سیمین دو ستاره مازی نور 264

 سیمین دو ستاره میراب پروفیل 305 سیمین دو ستاره کارتن ایران 265

 سیمین دو ستاره افزار پرداز رمیس 306 سیمین دو ستاره عدنان موسی پور 266

 سیمین دو ستاره ون -تولیدی سقز سازی کردستان 307 سیمین دو ستاره کاشی برلیان رفسنجان 267

 سیمین دو ستاره سیمان ممتازان کرمان 308 سیمین دو ستاره نفت پارس 268

 سیمین دو ستاره بیسکوییت گرجی 309 سیمین دو ستاره زنجان برنز 269

 سیمین دو ستاره آفا شیمی 310 سیمین دو ستاره پتروشیمی خارگ 270

 سیمین دو ستاره صنایع کاشی نائین 311 سیمین دو ستاره کارخانه های تولیدی نورد آلومینیوم 271

 سیمین دو ستاره سیمان فارس 312 سیمین دو ستاره کاوه کشاورز 272

 سیمین دو ستاره کاشی مرجان 313 سیمین دو ستاره تولیدی و صنعتی الکترود یزد 273

 سیمین دو ستاره صنعتی بهشهر 314 سیمین دو ستاره شیرین دارو 274

 سیمین دو ستاره شیرهای ساختمانی صنعتی ایران 315 سیمین دو ستاره تولیدی سبالن پالستیک 275

 سیمین دو ستاره معدنی آهن آجین 316 سیمین دو ستاره مادیران -مرکز ماشین های اداری ایران 276

 سیمین دو ستاره پیشتاز طب زمان 317 سیمین دو ستاره فرآورده های لبنی کاله 277

 سیمین دو ستاره فن آوران صانع شرق 318 سیمین دو ستاره فراورده های لبنی تین 278

 سیمین دو ستاره نساجی همدانیان 319 سیمین دو ستاره صنایع سیمان شهرکرد 279

 سیمین دو ستاره پلی نار 320 سیمین دو ستاره کاشانتمدن فرش  280
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 رتبه شركت ردیف رتبه شركت ردیف
 سیمین یک ستاره ساختمانی اویول 361 سیمین دو ستاره رانته نیپروتئ ایمه ییغذا عیصنا مجتمع 321

 سیمین یک ستاره نستله ایران 362 سیمین دو ستاره شرق سیمان یها فرآورده 322

 سیمین یک ستاره سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیک 363 سیمین دو ستاره تاب افرا کیالکترون عیصتا 323

 سیمین یک ستاره جهان ترمز کاشان 364 سیمین دو ستاره ینادر نینگ 324

 سیمین یک ستاره داده پردازی ایران 365 سیمین دو ستاره یکسر بدنیمول ایآر 325

 سیمین یک ستاره مارگارین 366 ستارهسیمین دو  شهیش ونوس 326

 سیمین یک ستاره بین المللی ارسا ساختمان 367 سیمین دو ستاره سازه زر الکترو 327

 سیمین یک ستاره صنایع فلزی کوشا 368 سیمین دو ستاره ایآس سپهر احانیس 328

 سیمین یک ستاره ریسندگی نطنز 369 سیمین دو ستاره صحت یبازرگان و یصنعت 329

 سیمین یک ستاره سیماب رزین 370 سیمین دو ستاره فارس جیخل یمیپتروش عیصنا 330

 سیمین یک ستاره کشت و دامداری فکا 371 ستارهیک سیمین  افرانت 331

 سیمین یک ستاره لبنیات کالبر 372 سیمین یک ستاره سهند یکیالست عیصنا 332

 سیمین یک ستاره پور سلیمان بهروز 373 سیمین یک ستاره اولنگ یکار معدن 333

334 
 رانیلعاب

 374 سیمین یک ستاره
مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی 

 خاورمیانه)میدکو(
 سیمین یک ستاره

 سیمین یک ستاره صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز 375 سیمین یک ستاره روزدارو یداروساز 335

 سیمین یک ستاره پادناتهران  376 سیمین یک ستاره خزر سیمان 336

337 
 -پارس یارتباط یها سامانه همکاران

 ساما پارس
 سیمین یک ستاره صنایع شیمی ساختمان آبادگران 377 سیمین یک ستاره

 سیمین یک ستاره نیان الکترونیک 378 سیمین یک ستاره تهران سپنتا لیپروف و لوله 338

 سیمین یک ستاره بازرگانی مبین تجارت غرب 379 سیمین یک ستاره سمنان ریکو ینساج 339

 سیمین یک ستاره سرمایه گذاری صنعت نفت 380 سیمین یک ستاره یر ترانسفو رانیا 340

 سیمین یک ستاره سایپا صنعتی بزرگ قالبهای 381 سیمین یک ستاره اصفهان زمزم 341

 سیمین یک ستاره دارو البرز 382 سیمین یک ستاره توشه شهاب 342

 سیمین یک ستاره رانیا کپسول نیژالت 383 سیمین یک ستاره سامانه همراه ایآر 343

 سیمین یک ستاره زوفامیا 384 سیمین یک ستاره کو تکنوپان 344

 سیمین یک ستاره مشهد خوشگوار 385 سیمین یک ستاره گستر کهربا 345

 سیمین یک ستاره یسعد کیسرام و یکاش کارخانجات 386 سیمین یک ستاره سیجل 346

 سیمین یک ستاره کیالکترون سام 387 سیمین یک ستاره هامون دیمروار 347

 سیمین یک ستاره رجانیس جهادنصر 388 سیمین یک ستاره دکور پارس تولیدی 348

 سیمین یک ستاره زیدرر یمهندس 389 سیمین یک ستاره نینو کیپالست طب 349

 سیمین یک ستاره آسانسور انیآر 390 سیمین یک ستاره صنعت توان ستایا 350

 سیمین یک ستاره ریکو ذوب یعال اژیفروآل 391 سیمین یک ستاره اصفهان یرو ذوب 351

 سیمین یک ستاره متبا - رانیا یبرق زاتیتجه یمهندس 392 سیمین یک ستاره مپنا - سپاهان تجهیزات ساخت 352

 سیمین یک ستاره رانیمن - خراسان یروین مشاور یمهندس 393 سیمین یک ستاره پارس الکترود یدیتول 353

 سیمین یک ستاره زدی شهداب یحفار و یمعدن یصنعت 394 سیمین یک ستاره انهیرا سرو 354

355 
 موتور سیبا

 395 سیمین یک ستاره
 مهام - شرق مخابرات و روین انتقال یمهندس

 شرق
 سیمین یک ستاره

 سیمین یک ستاره شرق علوفه و دان 396 سیمین یک ستاره کوثر معادن توسعه گذاری سرمایه 356

 سیمین یک ستاره انیرانیا ریغد فوالد و آهن 397 سیمین یک ستاره یغفار ییایمیش عیصنا 357

 سیمین یک ستاره رانیا یمیپتروش و یمیش عیصنا 398 سیمین یک ستاره فارس ییایمیش عیصنا 358

 سیمین یک ستاره سلولز نیزر عیصنا 399 سیمین یک ستاره رابر و ریتا اسای رانیا 359

 سیمین یک ستاره انیرانیا راد یپارس 400 سیمین یک ستاره سازه مشاور مهندسان 360



16 

 

 

 

 رتبه شركت ردیف رتبه شركت ردیف
 سیمین یک ستاره موجان فاضالب و آب یمهندس 441 سیمین یک ستاره پارسا پتروگاز 401

 سیمین یک ستاره شيمي سامان 442 سیمین یک ستاره تکدانه صنعت و کشت 402

 سیمین یک ستاره آزما افزار الكترونيك 443 سیمین یک ستاره رانيا قاسم 403

 سیمین یک ستاره شيراز فراپاکس 444 سیمین یک ستاره جانيآذربا فخر نينگ 404

 سیمین یک ستاره تجارت خدمات 445 سیمین یک ستاره جم اهتمام 405

 سیمین یک ستاره دشتستان مانيس 446 سیمین یک ستاره ايران داروئي و تزريقي هاي فرآورده 406

 سیمین یک ستاره اصفهان رسول صنعتي و توليدي 447 سیمین یک ستاره خزر سانيآ 407

 سیمین یک ستاره آلومتک 448 سیمین یک ستاره یذواالنوار فرش تعاوني 408

 سیمین یک ستاره شرق شگاميپ اليرو 449 سیمین یک ستاره رفسنجان ريکو بدنيفرومول 409

 سیمین یک ستاره نيماش محور 450 سیمین یک ستاره البرز آرد یديتول 410

 سیمین یک ستاره شوفاژکار یصنعت 451 سیمین یک ستاره صنعت زانيپار 411

 آوران نام یمهندس و یساختمان 452 سیمین یک ستاره نيماش نهيبه نکو 412
 دلوار

 سیمین یک ستاره

 سیمین یک ستاره بهداد شيميايي 453 سیمین یک ستاره ميعظ فرش خانه 413

 سیمین یک ستاره مشهد پخت عيصنا 454 سیمین یک ستاره دارو ايران 414

 سیمین یک ستاره رگوالتور پارس 455 سیمین یک ستاره بسپار انينو مهندسي 415

 سیمین یک ستاره توس جام دهيسپ 456 یک ستاره سیمین رازيش یميپتروش 416

 سیمین یک ستاره کيالکترون پرسو عيصنا 457 سیمین یک ستاره فوالد توکا یگذار هيسرما 417

 سیمین یک ستاره شهر آذر سنگاب 458 سیمین یک ستاره رانيا نيآفر سرما عيصنا 418

 سیمین یک ستاره هشتگرد خوشه زرين آرد توليدي 459 سیمین یک ستاره تک نيبال 419

 سیمین یک ستاره زدي بسپار کين 460 سیمین یک ستاره آرا جالل 420

 نيسرزم یا رهيزنج یها فروشگاه 421
 شاد

 سیمین یک ستاره ژهيو یساز نيماش 461 سیمین یک ستاره

 سیمین یک ستاره رازيش آبان يیهوا کولر 462 سیمین یک ستاره خراسان خودرو اگزوز 422

 سیمین یک ستاره 116 کوثر آب 463 سیمین یک ستاره مايو 423

 سیمین یک ستاره سازه شكن مه 464 سیمین یک ستاره توس تکالن یصنعت و یديتول 424

 سیمین یک ستاره چيسوئ پارس 465 سیمین یک ستاره یرضو قدس عمران و مسکن 425

 سیمین یک ستاره پارس مريپل رومندين یمهندس 466 سیمین یک ستاره صفا محمدرضا 426

 نوسازي و گسترش ساختماني 467 سیمین یک ستاره وران کابل یصنعت و یديتول 427
 مانا ايرانيان صنايع

 سیمین یک ستاره

- رانيا یاطيخ چرخ کارخانجات 428
 رانيکاچ

 سیمین یک ستاره رفسنجان فخار یساز یکاش 468 سیمین یک ستاره

 سیمین یک ستاره رسوبگيري 469 سیمین یک ستاره پارس جهان یساختمان و یمهندس 429

 سیمین یک ستاره سانيب الهام 470 سیمین یک ستاره ديش پارس یبازرگان 430

 سیمین یک ستاره همگام نيسنگ زاتيتجه یخدمات 471 سیمین یک ستاره طب ايدا 431

 سیمین یک ستاره اميپ یعال یپزشک یمهندس 472 سیمین یک ستاره اصفهان یفلز یها ساخته 432

 سیمین یک ستاره یلوس-ايآر رامامهر 473 سیمین یک ستاره افزار نرم کرويم یديتول 433

 سیمین یک ستاره دارو نيروژ 474 سیمین یک ستاره سکه گز 434

 سیمین یک ستاره دانا کيزيژئوف 475 سیمین یک ستاره مارون عمران نيمهندس 435

 سیمین یک ستاره اراک یلبن عيصنا 476 سیمین یک ستاره کاشان شيآسا ینساج مجتمع 436

 یها سازه و ساختمان توسعه یمهندس 437
 ستايا یفوالد

 سیمین یک ستاره ناژو رانيا 477 سیمین یک ستاره

 سیمین یک ستاره انيرانيا پالست ايپا 478 سیمین یک ستاره لياست ناب صنعتي گروه 438

 سیمین یک ستاره شاپور یجند 479 سیمین یک ستاره سپاهان فوالد صنعت اميپ 439

 سیمین یک ستاره سيپاکد 480 سیمین یک ستاره شرق پالست رام 440
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 سیمین یک ستاره ناموران مشاور نیمهندس 521 سیمین یک ستاره باف شبنم 481

 سیمین یک ستاره ورزیران 522 سیمین یک ستاره گاما 482

 سیمین یک ستاره رانیا لیاکر یپل 523 سیمین یک ستاره شوکوپارس 483

 سیمین یک ستاره ثامن یداروساز 524 سیمین یک ستاره تهران گوشتی های فرآورده تولید 484

 سیمین یک ستاره کهرنگ یصنعت گروه 525 سیمین یک ستاره ایآس تیپرل یگر ختهیر 485

 سیمین یک ستاره رایسم یماکارون مانتا 526 سیمین یک ستاره رانیا ریحر دستکش 486

 سیمین یک ستاره رنگ سپند یدیتول 527 سیمین یک ستاره پاک زهیپاستور اتیلبن 487

 سیمین یک ستاره رانیا فالت تیبار 528 سیمین یک ستاره توسن - نینگ یافزار نرم یها سامانه توسعه 488

 سیمین یک ستاره یمیپتروش عیصنا نصب و ساختمان 529 ستارهسیمین یک  کرپ پارس 489

 سیمین یک ستاره نیقزو محب یبند بسته و کیپالست عیصنا 530 سیمین یک ستاره البرز نیآفر باز نیبه 490

 سیمین یک ستاره مایت یکاش 531 سیمین یک ستاره سبز الماس درخت 491

 سیمین یک ستاره گوپله یمهندس و یساختمان 532 سیمین یک ستاره رویفران مهندسی 492

 سیمین یک ستاره یمیپتروش نقل و حمل یمهندس 533 سیمین یک ستاره کار آلومان پارس 493

 سیمین یک ستاره هیسرما روین 534 سیمین یک ستاره اول گلپخش 494

 سیمین یک ستاره راه بام ساختمانی 535 سیمین یک ستاره هیطال یصنعت مجتمع 495

 سیمین یک ستاره دارو بهستان 536 سیمین یک ستاره ساران 496

 سیمین یک ستاره واریل یبهداشت ییدارو 537 سیمین یک ستاره دارو درسا دارویی مواد تولید 497

 سیمین یک ستاره یانرژ یکاال دیارک 538 سیمین یک ستاره شاتل -ریتدب رسانه ایآر 498

 سیمین یک ستاره یرهاو یندا 539 ستارهسیمین یک  شابورین شرق رانیا 499

 سیمین یک ستاره گرگان سم گل ییایمیش 540 سیمین یک ستاره ذیلذ آماده 500

 سیمین یک ستاره پارس یصنعت دوده 541 سیمین یک ستاره یشگاهیآزما یآور فن 501

 سیمین یک ستاره کاجاران - یمیابراه روسی 542 سیمین یک ستاره تیپرل 502

 سیمین یک ستاره وپتک -یآب نیتورب و بزرگ یها پمپ دیتول 543 سیمین یک ستاره کیتکن 503

 سیمین یک ستاره دارو جام 544 سیمین یک ستاره حانیابور یداروساز 504

 سیمین یک ستاره لیاست غرب 545 سیمین یک ستاره توس بارون ایآر 505

 سیمین یک ستاره موتورگرگان مهتاب 546 سیمین یک ستاره ریز نی چینی سنگ معادن مجتمع 506

507 
)  پارس نیسرزم معادن و عیصنا احداث)

 دکویپام
 547 سیمین یک ستاره

 کایل
 سیمین یک ستاره

 سیمین یک ستاره میس زر 548 سیمین یک ستاره مهاران یمهندس 508

 سیمین یک ستاره پارس چسب شیمیایی 549 سیمین یک ستاره یمهد صنعت فوالد 509

 سیمین یک ستاره بهداش ییایمیش 550 سیمین یک ستاره هیآت یکاال تجارت 510

 سیمین یک ستاره میاست یصنعت و یمهندس 551 سیمین یک ستاره پرس پایسا 511

 سیمین یک ستاره اسپادانا سیمغناط فکور 552 سیمین یک ستاره سپتیکو- امین وبازرگانی تولیدی گروه 512

 سیمین یک ستاره کار کاربرد 553 سیمین یک ستاره ناواکو اطالعات یفناور 513

 سیمین یک ستاره صنعت انیشا یساز کالچ 554 سیمین یک ستاره شیک رانیا یاعتبار کارت 514

 سیمین یک ستاره پارسیان بنا زرین 555 سیمین یک ستاره تاکستان یبند بسته شهیش یدیتول 515

 سیمین یک ستاره درمان راسن 556 سیمین یک ستاره نیرو البرز ریلی ناوگان تجهیزات 516

 سیمین یک ستاره کاوه دریایی و بندری خدمات 557 سیمین یک ستاره زیکامب ییغذا عیصنا 517

 سیمین یک ستاره بهوزان یداروساز 558 سیمین یک ستاره صنعت نیماش لیتسه 518

 سیمین یک ستاره سپاهان تاش منیا 559 سیمین یک ستاره رانیا ستونیپ یدیتول 519

 سیمین یک ستاره شرق نایس لیپروف عیصنا 560 سیمین یک ستاره گاز البرز یصنعت گروه 520
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 سیمین یک ستاره یانرژ عیصنا یمهندس و یطراح 601 سیمین یک ستاره اریهوا یصنعت گروه 561

 سیمین یک ستاره مهرآراد تجارت و توسعه 602 یک ستارهسیمین  پارس نسوز هایفرآورده 562

 سیمین یک ستاره فارمد وژنیآر 603 سیمین یک ستاره آرا درمان 563

 سیمین یک ستاره مهران یمایپ چاه یخدمات و یمهندس 604 سیمین یک ستاره شرق داروپات یبند بسته عیصنا 564

 سیمین یک ستاره ولتاژ قشم کیالکترون و برق یمهندس 605 سیمین یک ستاره پارس آبادراهان 565

 سیمین یک ستاره رانیا کاربراتور - صنعت پارت رکایا 606 سیمین یک ستاره انیپارس کیالکترون تجارت 566

 سیمین یک ستاره انرژی همپا طراحی و مهندسی 607 سیمین یک ستاره انیهود 567

 سیمین یک ستاره النیگ فوالد نورد 608 سیمین یک ستاره نفامیرز 568

 سیمین یک ستاره تجارت فرسار یمهندس 609 سیمین یک ستاره شهیاند سپهر رهروان 569

 سیمین یک ستاره دکی مزدا 610 سیمین یک ستاره یخوارزم اطالعات یفناور توسعه 570

 سیمین یک ستاره خوارزمی گستران تجارت 611 سیمین یک ستاره واریل پخش 571

 سیمین یک ستاره بند زرد ییدارو 612 سیمین یک ستاره حسان 572

 سیمین یک ستاره ییموسا لیمحمداسماع 613 سیمین یک ستاره اصفهان رها یداروساز 573

 سیمین یک ستاره آداک پاس 614 سیمین یک ستاره کاوه نیرز تاک شیمیایی 574

 ستارهسیمین یک  روزبهان 615 سیمین یک ستاره کیالکتر رهشاد 575

 سیمین یک ستاره اهیگ یکشاورز و ییایمیش داتیتول 616 سیمین یک ستاره مهر سنای 576

 سیمین یک ستاره نیجو صنعت و کشت 617 سیمین یک ستاره سیفارم رانیا 577

 سیمین یک ستاره یپ ـایدر سـروش یمهنـدسـ 618 سیمین یک ستاره یناد رانیا 578

 سیمین یک ستاره یانرژ تانا تیریمد 619 سیمین یک ستاره رانیا ساتیتاس عیصنا توسعه 579

 سیمین یک ستاره سپند استوان یالملل نيب یبازرگان 620 سیمین یک ستاره بافت گلسان 580

 سیمین یک ستاره نيفرز یسنگ صخره 621 سیمین یک ستاره نیماش راژهیت 581

 سیمین یک ستاره سپاهان روين تابان 622 سیمین یک ستاره نیام تجارت قائم یبازرگان 582

 سیمین یک ستاره رانيا ترمز لنت 623 سیمین یک ستاره کار نارفوم 583

 سیمین یک ستاره ابادان دريايي وخدمات نقل و حمل 624 سیمین یک ستاره توس کف حباب 584

 سیمین یک ستاره اسپاک 625 سیمین یک ستاره موتور کرمان 585

 سیمین یک ستاره رانيا گرم یصنعت و یديتول 626 سیمین یک ستاره تابلو کرمان 586

 سیمین یک ستاره انهيخاورم صنعت اريمع یمهندس 627 سیمین یک ستاره انهار یساختمان 587

 سیمین یک ستاره اطهر آرد 628 سیمین یک ستاره زیتبر آذرشهاب نسوز یها فرآورده 588

 سیمین یک ستاره هنگ زيتبر 629 سیمین یک ستاره پاکوش هنکل 589

 سیمین یک ستاره نايسرو - عتيطب طراوت سروش 630 سیمین یک ستاره مصور فیظر یدیتول 590

 سیمین یک ستاره مهرام یديتول گروه 631 سیمین یک ستاره کش علف سموم تولید 591

 سیمین یک ستاره گاز نجريس یصنعت و یديتول 632 سیمین یک ستاره شمال سیمان 592

 سیمین یک ستاره جانيآذربا سهيک گلسان 633 سیمین یک ستاره چکادجنوب 593

 سیمین یک ستاره طب شيپو ماين 634 سیمین یک ستاره بوران تهران 594

 سازان نهيبه یانرژ سنجش عيصنا 635 سیمین یک ستاره پوالد سهند 595
 طوس

 سیمین یک ستاره

 سیمین یک ستاره تهران کاوه عيصن فوالد و آهن 636 هستارسیمین یک  طوس نهیآفر یمهندس خدمات 596

 سیمین یک ستاره بهپرور عيصنا توسعه و گسترش 637 سیمین یک ستاره اراک روسازین 597

 سیمین یک ستاره یخادم گستر لوله 638 سیمین یک ستاره فاراتل 598

 سیمین یک ستاره زرفام فرانگر 639 سیمین یک ستاره نارگان 599

 سیمین یک ستاره دارو ابي درمان 640 سیمین یک ستاره جامه نیپارم 600
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641 
 الدیم انیآبز و وریط و دام خوراک

 مهاباد
 681 سیمین یک ستاره

 الرانکویگ یداروساز
 برنزین سه ستاره

 ستارهبرنزین سه  آمل سیآر 682 سیمین یک ستاره جنوب صنعت پترو 642

 برنزین سه ستاره پمپ یکاال 683 سیمین یک ستاره یانکولوژ سبحان یداروساز 643

 برنزین سه ستاره ایآس نفت کمپرسور توربو یمهندس یطراح 684 سیمین یک ستاره نیپرج 644

 برنزین سه ستاره روین شیپاال یمهندس و یصنعت 685 سیمین یک ستاره نخ پارس یصنعت یدیتول 645

 برنزین سه ستاره ریاتان - روین انتقال ساتیتاس احداث 686 سیمین یک ستاره یخوارزم یداروساز 646

 برنزین سه ستاره خوزستان هیما ریخم 687 سیمین یک ستاره پارس گستر یانرژ اکتشاف و یحفار 647

 برنزین سه ستاره اتصال ران یپل 688 سیمین یک ستاره طب سایمد خسرو یبازرگان 648

 برنزین سه ستاره نیکاسپ صنعت یکان 689 سیمین یک ستاره فردوس مریپل فراز 649

 برنزین سه ستاره عمراب یمهندس 690 سیمین یک ستاره زیر پنبه دیمروار 650

 برنزین سه ستاره فیوز توس 691 سیمین یک ستاره ایپرن یبافندگ و یسندگیر 651

652 
 ینگهدار و نصب ،یمهندس

 ورامپک -یمیپتروش عیصنا کارخانجات
 692 سیمین یک ستاره

 پرس نئون عیصنا
 برنزین سه ستاره

 برنزین سه ستاره قدرت یفناور اهرام 693 سیمین یک ستاره ریسر درداران یبازرگان یمهندس 653

 برنزین سه ستاره رانیا فیر ییایمیش عیصنا مجتمع 694 سیمین یک ستاره لیتکم پارس یصنعت و یدیتول 654

 برنزین سه ستاره سمن هیسا پخش 695 سیمین یک ستاره جابون 655

 برنزین سه ستاره لوله باریجو لیپروف و لوله 696 سیمین یک ستاره سرمک معادن 656

 برنزین سه ستاره نفت صنعت برداری بهره و اندازی راه 697 سیمین یک ستاره ایوپ آموت پترو روغن شیپاال یبازرگان 657

 برنزین سه ستاره دشت فروغ یبازرگان 698 سیمین یک ستاره رانیا تال یمهندس 658

 برنزین سه ستاره افزار سخت انهیرا آلبالو 699 سیمین یک ستاره کیالکتروپ 659

 برنزین سه ستاره رانیا ینیچ کارخانه 700 سیمین یک ستاره طب پورا 660

 برنزین سه ستاره پارس یحفار االتیس 701 سیمین یک ستاره رانیا زالل 661

 برنزین سه ستاره خودرو محور تولید 702 سیمین یک ستاره ریتا رانیا 662

 برنزین سه ستاره کردستان آرمان دیام یبازرگان 703 سیمین یک ستاره شیآرا یایدن 663

 برنزین سه ستاره سپاهان مهرتاش 704 سیمین یک ستاره کار بهداشت یدیتول 664

 برنزین سه ستاره پلیمر صبوران یصنعت 705 سیمین یک ستاره کاشان ریرکبیام فوالد 665

666 
 تجارت فرزام یبازرگان خدمات یتعاون

 زنگان
 706 سیمین یک ستاره

 شهر امیپ جم یبازرگان یدیتول
 برنزین سه ستاره

 برنزین سه ستاره ایپرش کاوش یانرژ 707 سیمین یک ستاره اتوریراد رانیا یصنعت گروه 667

 برنزین سه ستاره سیپرر 708 سیمین یک ستاره فهاناص نوربافت یبافندگ و یسندگیر 668

 برنزین سه ستاره ابزار ورانیط 709 سیمین یک ستاره رانیا ریوا دیب 669

 برنزین سه ستاره ورتانی یها ستمیس یدیتول 710 برنزین سه ستاره ژالکه 670

671 
 یتیگ ییایمیش و یصنعت و یدیتول

 آسا
 711 برنزین سه ستاره

 زدی لیپروف
 برنزین سه ستاره

 برنزین سه ستاره ابارا پمپ عیصنا 712 برنزین سه ستاره پالستیک نورایستا 672

 برنزین سه ستاره آباد نیام آجرنسوز های فرآورده 713 برنزین سه ستاره یمرکز شهیش نیزر 673

 برنزین سه ستاره میحک یداروساز 714 برنزین سه ستاره ساریاک 674

 برنزین سه ستاره سان یر نفت 715 برنزین سه ستاره نیکلو 675

 برنزین سه ستاره ربدانیه تیریمد 716 برنزین سه ستاره رانیا جوش پودر 676

 برنزین سه ستاره تحفه -جنوب آرمان نیپروتئ 717 برنزین سه ستاره رضا قائم عیصنا مجتمع 677

 برنزین سه ستاره مها یبازرگان یدیتول 718 برنزین سه ستاره سداد یورز داده 678

 برنزین سه ستاره (RTC) ریواتدبیر 719 برنزین سه ستاره آذر سروک توسعه و یمهندس 679

 برنزین سه ستاره یمیفارماش 720 برنزین سه ستاره غرب البرز آهن ذوب 680
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 برنزین دو ستاره نایس گستر نیپروتئ 761 برنزین سه ستاره رانیفسفرا یصنعت یدیتول 721

 برنزین دو ستاره نو آرمه 762 برنزین سه ستاره اصفهان یساز نیماش کارخانجات 722

 برنزین دو ستاره مشهد سوسوز 763 برنزین سه ستاره گچ کناف 723

 برنزین دو ستاره گازسو یزاتیتجه 764 برنزین سه ستاره ایپرش گاز و نفت صنعت توسعه 724

 برنزین دو ستاره شرق ماکادام 765 برنزین سه ستاره استرآباد ساخت شرویپ یفلز عیصنا 725

 برنزین دو ستاره مریپل آماد 766 برنزین سه ستاره رانیا وریلیونی 726

 برنزین دو ستاره کارا یفلز یها ساخته نیتکو 767 برنزین سه ستاره ایران صنایع قطعات ساخت و یطراح 727

 برنزین دو ستاره ورآ رنگ ییایمیش و یصنعت یدیتول 768 برنزین سه ستاره رنگ پوشش یمیش عیصنا 728

 برنزین دو ستاره تهران کیپالست در یدیتول 769 برنزین سه ستاره هرمزان یانرژ صنعت توسعه 729

 برنزین دو ستاره شرق آوران کار یالملل نیب 770 سه ستارهبرنزین  (مپصا)  ابدال یصنعت یها پروژه تیریمد 730

 برنزین دو ستاره زهینا هامون 771 برنزین سه ستاره توس روین آلفا 731

 برنزین دو ستاره نیام یداروساز 772 برنزین سه ستاره هامون گوشت دیسف 732

 برنزین دو ستاره بسپار ابر کران یمهندس مواد 773 برنزین سه ستاره فام پرنگ 733

 برنزین دو ستاره شمال سوربن کارخانجات مجتمع 774 برنزین سه ستاره البرز اوشانیس یبند بسته عیصنا تدارک 734

 برنزین دو ستاره ذرت کشت توسعه 775 برنزین سه ستاره نیکاسپ خزر چوب عیصنا 735

 برنزین دو ستاره کارا یفلز یها ساخته کامکان 776 برنزین سه ستاره ممکو رانیا 736

 برنزین دو ستاره دیگلب 777 برنزین سه ستاره فولمن 737

 برنزین دو ستاره رانیا کواسکنیتیس 778 ستاره سهبرنزین  سپاهان کوشان شرویپ- کویپ 738

 برنزین دو ستاره تکسرام یکاش 779 ستاره سهبرنزین  یناد شکوه 739

 برنزین دو ستاره دانه گوهر اروم 780 ستاره سهبرنزین  کرج تک آرد 740

 برنزین دو ستاره ایآر ستاره جهان 781 ستاره سهبرنزین  تندرست آرمان 741

 برنزین دو ستاره رانیا یطب لوازم 782 ستاره سهبرنزین  پارس یپزشک یها نیبهتر 742

 برنزین دو ستاره افشان عقاب صنعتی و تولیدی 783 ستاره دوبرنزین  بهتا یواشرساز عیصنا 743

 برنزین دو ستاره اصفهان لیاکر یپل یبازرگان 784 برنزین دو ستاره کاوه ذوب ایپا 744

 برنزین دو ستاره توس خودرو قیعا 785 برنزین دو ستاره داران آرد یدیتول 745

 برنزین دو ستاره بافت نیزرج 786 برنزین دو ستاره سهند مریپل ایپو یصنعت و یدیتول 746

 برنزین دو ستاره بابکان توسعه یمهندس و یفن 787 برنزین دو ستاره زاگرس وستهیپ نخ 747

 برنزین دو ستاره باژاک یرنگساز 788 برنزین دو ستاره زانیسردر 748

 برنزین دو ستاره شهرزاد یچا 789 برنزین دو ستاره اشتهارد تابلو تامین 749

 برنزین دو ستاره نیرز ایآر 790 دو ستاره برنزین رانیا یپزشک زاتیتجه تیریمد 750

 برنزین دو ستاره استیل گاز تیان صنعتی 791 برنزین دو ستاره مقدم اصفهان یدیتول عیصنا 751

 برنزین دو ستاره فارمد کوشان 792 برنزین دو ستاره یزد فرانسوز 752

 برنزین دو ستاره پالستکار پاکان 793 برنزین دو ستاره سیماتر خدمات گسترش 753

 برنزین دو ستاره دیمروار یمیپتروش 794 برنزین دو ستاره رانداریا 754

 برنزین دو ستاره رباط اژیآل فرو مجتمع 795 برنزین دو ستاره یمیزرش دینو 755

 برنزین دو ستاره سها یداروساز 796 برنزین دو ستاره تابلو الوان 756

 برنزین دو ستاره رسا یها داده 797 دو ستاره برنزین نیقزو تجارت دشت فانوس 757

 برنزین دو ستاره پارس برق انتقال زاتیتجه 798 برنزین دو ستاره انیرانیا هوشمند شگامیپ یها ستمیس 758

759 
 کاج لتریف

 799 برنزین دو ستاره
 سهند یبهداشت رآالتیش یدیتول

 آذر افشان
 برنزین دو ستاره

 برنزین دو ستاره موتور آسان 800 برنزین دو ستاره ایران مبین الکترونیک گسترش 760
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 برنزین دو ستاره نیآر سازان ندیفرآ 841 برنزین دو ستاره ورنا نیکاسپ ارتباطات 801

 برنزین دو ستاره گلستان نینو نصر 842 برنزین دو ستاره زنگان نیروی تجهیز 802

 برنزین دو ستاره سازه راهبرد 843 برنزین دو ستاره الماس یفتح 803

 برنزین دو ستاره سپاهان صنعت شهیاند یدیتول 844 برنزین دو ستاره سهند ممتاز یصنعت و یدیتول 804

 برنزین دو ستاره رعد پاد یصنعت گروه 845 برنزین دو ستاره پارس جلوه آوران نام 805

806 
 آوند آذر

 846 برنزین دو ستاره
 رانیمد فروش از پس خدمات و فروش

 خودرو
 برنزین دو ستاره

 برنزین دو ستاره نیرز ایپا 847 برنزین دو ستاره رانیا زمزم 807

 برنزین دو ستاره انیک نیام مهد 848 برنزین دو ستاره پارس دام سنا یبازرگان خدمات 808

 برنزین دو ستاره خزر ریرکبیام فوالد 849 برنزین دو ستاره پارس نیتل تجهیزات تامین 809

 برنزین دو ستاره مشهد پروفیل فوالد 850 برنزین دو ستاره شرق مانیس 810

 برنزین دو ستاره چگالش مشاور مهندسین 851 برنزین دو ستاره پژوهش میشم 811

 برنزین دو ستاره هما لیاست اتصال 852 برنزین دو ستاره ستمیس پرداز ایمد 812

 برنزین دو ستاره دلتا یفراساحل یآور فن 853 برنزین دو ستاره پایسا کار پالسکو کارخانجات 813

 برنزین دو ستاره طب فرما 854 برنزین دو ستاره بهداد ارتباطات گسترش 814

 برنزین دو ستاره رانیا عیصنا تدارکات 855 برنزین دو ستاره سازه کاال افرند 815

 برنزین دو ستاره فردوس آهن پترو 856 برنزین دو ستاره درمان طب سایمد 816

 برنزین دو ستاره شرق گستر مریپل 857 برنزین دو ستاره جانیدل ماهان شمیابر افیال 817

 برنزین دو ستاره انهیخاورم گستر نهیبه نور 858 برنزین دو ستاره ارس ورد یپل 818

 برنزین دو ستاره شیپاال و طرح یمهندس 859 برنزین دو ستاره شیک رانیا پترو توسعه 819

 برنزین دو ستاره کار آرشه 860 برنزین دو ستاره فارس مشکفام 820

 برنزین دو ستاره یمرکز در پروشات 861 برنزین دو ستاره من ییایمیش 821

 برنزین دو ستاره ارتباط انداز چشم 862 برنزین دو ستاره وتاک 822

 برنزین دو ستاره شیک گیر پترو دانا 863 برنزین دو ستاره ساز جمع تولید و صنعت مهندسی 823

824 
 اصفهان ساروج مانیس

 864 برنزین دو ستاره
 رمزه شفق گسترش عیصنا زاتیتجه نیتام

 مهر
 برنزین دو ستاره

 برنزین دو ستاره کاوش فشار تحت مخازن سازنده 865 برنزین دو ستاره جراح طب فرا 825

 برنزین دو ستاره صنعت فرانگر یمهندس یطراح 866 برنزین دو ستاره میتسن یداروساز 826

 برنزین دو ستاره دارو تامین گستر مهر 867 برنزین دو ستاره گستر سبز دبش 827

 برنزین دو ستاره بخشنده اصغر 868 برنزین دو ستاره مرجان ینیچ 828

 برنزین دو ستاره ندیفرا ایمیک ماد 869 برنزین دو ستاره داریپا دهیپد پخش 829

 برنزین دو ستاره نیمواز پارس 870 برنزین دو ستاره دارو مهر یداروساز 830

 برنزین دو ستاره دارو گل 871 برنزین دو ستاره صنعت گستر پویش 831

832 
 -سایپا اکسل و گیربکس موتور تولیدی

 مگاموتور
 872 برنزین دو ستاره

 سپاهان کیالکترون آبرون
 دو ستاره برنزین

 برنزین دو ستاره فارمد پزشکی صنایع 873 برنزین دو ستاره درمان گستر دهیا 833

 ستاره دوبرنزین  دیکل آذر برق عیصنا یمهندس 874 برنزین دو ستاره سپاهان ایاح آهن سنگ معادن 834

 ستاره دوبرنزین  گل بهاران یبستن و اتیلبن 875 برنزین دو ستاره تهران ابزار هوا 835

 ستاره دوبرنزین  نیثم سازه صنعت 876 برنزین دو ستاره رومحرکهین یساز نیماش 836

 ستارهیک برنزین  فام ایمیک 877 برنزین دو ستاره یناد ستاره 837

 ستارهیک برنزین  بوشهر ارس 878 برنزین دو ستاره البرز صدر پترو 838

 ستارهیک برنزین  آما یصنعت 879 برنزین دو ستاره طوس آسفالت 839

 ستارهیک برنزین  شیک دارو عسل یالملل نیب 880 برنزین دو ستاره اراک اشتعال عیصنا یمهندس 840
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 رتبه شركت ردیف رتبه شركت ردیف
 رهستا یکبرنزین  بارز انیآر 921 ستاره یکبرنزین  فارمیمد شیک یداروساز 881

 رهستا یکبرنزین  رانیا ستاره تجارت یخدمات و یدیتول 922 ستاره یکبرنزین  قشم سازه نفت 882

 آزما نیبه ییغذا عیصنا مشاور نیمهندس 883

 رازیش
 ستاره یکبرنزین 

 پوش گلسا کفش یصنعت یدیتول 923
 رهستا یکبرنزین 

 رهستا یکبرنزین  یعراق یجرق رضایعل 924 ستاره یکبرنزین  کاال تدارک تبادل یالملل نیب یبازرگان 884

 رهستا یکبرنزین  تسنیا مشاور نیمهندس 925 ستاره یکبرنزین  یجبار یساز لیپروف 885

 رهستا یکبرنزین  قدر جداره دو های لوله تولیدی 926 ستاره یکبرنزین  تحفه -کنارک دیص ساحل 886

 رهستا یکبرنزین  فانا-نیام ینور ارتباطات یفناور 927 ستاره یکبرنزین  نیآذ فر 887

 رهستا یکبرنزین  ارانی زیتجه 928 ستاره یکبرنزین  نینو رانیا پارس 888

 رهستا یکبرنزین  پودرسازان 929 ستاره یکبرنزین  زئوالیت پارس شیمیایی 889

 رهستا یکبرنزین  آما سوخت 930 ستاره یکبرنزین  شیک سیآدون 890

 رهستا یکبرنزین  سیآدون یکیالکترون خدمات توسعه 931 ستاره یکبرنزین  ایآس نمانور 891

 رهستا یکبرنزین  کرمان فوالد عیصنا 932 ستاره یکبرنزین  ساز یسام یداروساز 892

 رهستا یکبرنزین  الیشم دیام 933 ستاره یکبرنزین  اصفهان گستر سامان 893

 رهستا یکبرنزین  خودرو ایپرش 934 ستاره یکبرنزین  نور پژوهان نیآرو یفناور و یبازرگان 894

 رهستا یکبرنزین  شکوفه نوش آذر ییغذا یها فرآورده 935 ستاره یکبرنزین  نیجو یکیالکترون ینهایماش 895

 رهستا یکبرنزین  پکاشیمی 936 ستاره یکبرنزین  ماهبد ماراب 896

 رهستا یکبرنزین  انیمحمد گاز و نفت توسعه و یمهندس 937 ستاره یکبرنزین  یپاال رامونیپ 897

 رهستا یکبرنزین  اصفهان قیعا یصنعت و یدیتول 938 ستاره یکبرنزین  شگامیپ صنعتی تجهیزات طراحان 898

 رهستا یکبرنزین  نیماش فرتاک 939 ستاره یکبرنزین  گام دانا 899

 رهستا یکبرنزین  کارن یاتیح - ییغذا یها مکمل و یداروساز 940 ستاره یکبرنزین  وانیا- دیجاو یبهداشت یدیتول 900

 رهستا یکبرنزین  میحک ایآر یپزشک زاتیتجه 941 ستاره یکبرنزین  ست یساختمان 901

 رهستا یکبرنزین  ژوله ایآس 942 ستاره یکبرنزین  اهواز یساز لوله 902

 رهستا یکبرنزین  انیک گسترش بهمن یصنعت گروه 943 ستاره یکبرنزین  آریا برق نوآوران 903

 رهستا یکبرنزین  یعمران مهر کین 944 ستاره یکبرنزین  پارسه برد فیال 904

 رهستا یکبرنزین  آهاب 945 ستاره یکبرنزین  رتیس مهر ارمغان یبازرگان 905

 رهستا یکبرنزین  اسپادانا تجارت ارمغان 946 ستاره یکبرنزین  سپهر گستران ایمیک 906

 رهستا یکبرنزین  انیپارس شبکه ژئو 947 ستاره یکبرنزین  کیدرولیلجوره 907

 رهستا یکبرنزین  توس ایبا یصنعت و یدیتول 948 ستاره یکبرنزین  پدکو - درسا انرژی پترو 908

 رهستا یکبرنزین  شیک دانا یحفار 949 ستاره یکبرنزین  پیپا نیآر - رود زنده بسپار نیآر 909

 رهستا یکبرنزین  اندوآبیم نهیزر افشار فرش عیصنا 950 ستاره یکبرنزین  یضیعر وانیک 910

 رهستا یکبرنزین  میزع کیالکترون عیصنا 951 ستاره یکبرنزین  ویروتات رانیا 911

 رهستا یکبرنزین  تبریز سازی کمپرسور 952 ستاره یکبرنزین  خرمان 912

 رهستا یکبرنزین  کاال پوشش یمیش یدیتول 953 ستاره یکبرنزین  زدی الدیم نورد عیصنا 913

 رهستا یکبرنزین  چهلستون پتروساخت 954 ستاره یکبرنزین  واریل یبهداشت ییدارو یدیتول 914

 رهستا یکبرنزین  تابان ارس 955 ستاره یکبرنزین  آمل طیورسپیدان یصنعت کشتارگاه 915

 رهستا یکبرنزین  بهداشت نوا 956 ستاره یکبرنزین  سرخ آذرسنگ تولیدی 916

 رهستا یکبرنزین  خودرنگ ییایمیش عیصنا 957 ستاره یکبرنزین  سلفچگان پوشش و لوله دیتول 917

 رهستا یکبرنزین  البرز سیر رانیا 958 ستاره یکبرنزین  ایآس یخی ستاره 918

 رهستا یکبرنزین  رزموند صف تیریمد و یمهندس 959 ستاره یکبرنزین  انیپارس دانه سپاهان 919

 رهستا یکبرنزین  ترانسفو روین یدیتول کارخانجات 960 ستاره یکبرنزین  گاز ارکان 920
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961 
 مق یگوشت مرغداران یکشاورز یتعاون

 حومه و
 1001 ستاره یکبرنزین 

 ناما ایآس یعیطب گاز مخازن یدیتول
 ستاره یکبرنزین 

 ستاره یکبرنزین  زدی ریکو سرام زدی یکاش 1002 ستاره یکبرنزین  ایاس ماهان پارس 962

 ستاره یکبرنزین  ستکولیا - مبردتکران 1003 ستاره یکبرنزین  جنوب چاه حفار یمهندس 963

 ستاره یکبرنزین  جم افق درمان و دارو 1004 ستاره یکبرنزین  شرق نینو یکاال گهر 964

 ستاره یکبرنزین  میحک یمیش ندیفرآ 1005 ستاره یکبرنزین  انریا مریپل ییایمیش عیصنا مجتمع 965

 ستاره یکبرنزین  دیسد فوالد خدمات 1006 ستاره یکبرنزین  صفا لوله و نورد 966

 ستاره یکبرنزین  دیجاو ساز انهیرا نیمهندس 1007 ستاره یکبرنزین  ایاح آور فن نینو یصنعت یمهندس 967

 ستاره یکبرنزین  کرمان بهتا آرمان یبازرگان 1008 ستاره یکبرنزین  شیپاال آبسان یمهندس و یفن 968

 ستاره یکبرنزین  مانا آرد 1009 ستاره یکبرنزین  موج فاوا 969

 ستاره یکبرنزین  ایآر تاک نیزر 1010 ستاره یکبرنزین  آرتون پترو 970

 ستاره یکبرنزین  شهاب 1011 ستاره یکبرنزین  انیرانیا شیاند ریتدب 971

 ستاره یکبرنزین  بخار ندیفرا 1012 ستاره یکبرنزین  دارو شیپو یها فرآورده 972

 ستاره یکبرنزین  دمس یگوشت یها فرآورده 1013 ستاره یکبرنزین  کویفر -رنیا یروغن یها فرآورده 973

 ستاره یکبرنزین  مهر مانیا 1014 ستاره یکبرنزین  نیزر شاهسوند 974

 ستاره یکبرنزین  زدی ریکو سپهر 1015 ستاره یکبرنزین  لوله آب یصنعت گروه 975

 ستاره یکبرنزین  اسوجی صنعت دنا 1016 ستاره یکبرنزین  رانیا یانرژ خطوط گسترش 976

 ستاره یکبرنزین  یصف پژواک ارتباطات 1017 ستاره یکبرنزین  کار سنگر 977

 ستاره یکبرنزین  فیشر مریپل پارسا 1018 ستاره یکبرنزین  یکسر سنگ نیمرمر 978

 ستاره یکبرنزین  ذوب ایران 1019 ستاره یکبرنزین  لعران 979

 ستاره یکبرنزین  شکالت رضوان 1020 ستاره یکبرنزین  البرز فوالد سازان ندهیآ 980

 ستاره یکبرنزین  یموسو یمصطف دیس یآقا 1021 ستاره یکبرنزین  سازان یمهندس 981

 ستاره یکبرنزین  رومز وریط و دام یدیتول 1022 ستاره یکبرنزین  خمسه یرو عیصنا 982

 ستاره یکبرنزین  کردستان مریپل کین 1023 ستاره یکبرنزین  زدی ییطال مریپل 983

 ستاره یکبرنزین  لوله زدی 1024 ستاره یکبرنزین  سرآمد یانرژ نیبه 984

 ستاره یکبرنزین  انیپارس افیال خاوران 1025 ستاره یکبرنزین  کلون نایس 985

986 
 ستایا تک یها سازه یساختمان یفن

 جنوب
 1026 ستاره یکبرنزین 

 شرق ستمیس پارس یآور فن توسعه
 ستاره یکبرنزین 

 ستاره یکبرنزین  شرکا رانیا ییایمیش و یدیتول 1027 ستاره یکبرنزین  تیفعال جهان 987

 ستاره یکبرنزین  سبالن مینس کوشا یالملل نیب 1028 ستاره یکبرنزین  رانیا پاک آلفا 988

 ستاره یکبرنزین  جنوب صفاتجارت 1029 ستاره یکبرنزین  گستر یپ لوله یمهندس 989

 ستاره یکبرنزین  نکاریبرچ 1030 ستاره یکبرنزین  کاران صنعت سازه 990

 ستاره یکبرنزین  کلیدا 1031 ستاره یکبرنزین  اگزوز رانیا 991

 ستاره یکبرنزین  صباح گلستان یلبن یها فراورده یدیتول 1032 ستاره یکبرنزین  اس یس ام پارس 992

 ستاره یکبرنزین  محالت کوه برش سنگبری 1033 ستاره یکبرنزین  رازیش روین سیفرد 993

 ستاره یکبرنزین  هرم آرا ایمیک 1034 ستاره یکبرنزین  دارو توفیق یمهندس یقاتیتحق 994

 ستاره یکبرنزین  شیک لنیات پارس 1035 ستاره یکبرنزین  رول نیماش 995

 ستاره یکبرنزین  ریکو نیماش رهرو 1036 ستاره یکبرنزین  سپاهان صنعت آرگون 996

 ستاره یکبرنزین  پارس وریط آرمان 1037 ستاره یکبرنزین  کردستان کیپالست ایرو 997

 ستاره یکبرنزین  ایگو یستیز ینوآور 1038 ستاره یکبرنزین  هوورراش 998

 ستاره یکبرنزین  رانیتانگ 1039 ستاره یکبرنزین  میفخ احد ییایمیش عیصنا 999

 ستاره یکبرنزین  ایپو صرام نور 1040 ستاره یکبرنزین  مارگون آبادگران یمهندس 1000
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 ستاره یکبرنزین  رانیا گاز و آب توسعه 1081 ستاره یکبرنزین  امیپ هیتهو آوران فن 1041

 ستاره یکبرنزین  زابیکار 1082 ستاره یکبرنزین  اسکدار یبازرگان یمهندس 1042

 ستاره یکبرنزین  گستر آشکار مهر 1083 ستاره یکبرنزین  نیمیس پارت شیپو 1043

 ستاره یکبرنزین  انیرانیا لیر شانیاند نو 1084 ستاره یکبرنزین  یراز پخش 1044

 ستاره یکبرنزین  ستاره تک ظهور 1085 ستاره یکبرنزین  کاشان راندشتیا یحفار 1045

 ستاره یکبرنزین  بناب کلتیس همتا جهان 1086 ستاره یکبرنزین  یآب راه هفت یبازرگان 1046

 ستاره یکبرنزین  فردا توکیا یها یافزودن 1087 ستاره یکبرنزین  منور سپهر 1047

 ستاره یکبرنزین  ریاکس بیمج 1088 ستاره یکبرنزین  عام سهامی - کرمان حیات آب سلسله 1048

1049 
 ایپرش نیزر یالمللنیب تجارت توسعه

 دیام
 1089 ستاره یکبرنزین 

 صبا صنعت مظفر
 ستاره یکبرنزین 

 ستاره یکبرنزین  ایآر گسترش تیفیک 1090 ستاره یکبرنزین  مرجان یمیدرش یبازرگان 1050

 ستاره یکبرنزین  خودرو یهل یصنعت 1091 ستاره یکبرنزین  اقتصاد لیسه 1051

 ستاره یکبرنزین  آوند دانه فراز 1092 ستاره یکبرنزین  الوند گستر باتک 1052

 ستاره یکبرنزین  پارس بهشت سازان آینده یصنعت یبازرگان 1093 ستاره یکبرنزین  تدارک سارنگ یالملل نیب 1053

 ستاره یکبرنزین  انیرانیا سالمت پل 1094 ستاره یکبرنزین  سیبر ذوب 1054

 ستاره یکبرنزین  21 قرن تجارت دینو 1095 ستاره یکبرنزین  آزادچابهار منطقه موتور آلفا 1055

 ستاره یکبرنزین  جهان ستایو 1096 ستاره یکبرنزین  واینان یخانگ لوازم یدیتول 1056

 ستاره یکبرنزین  فیحن صنعتی کنترلهای مهندسی 1097 ستاره یکبرنزین  سیپرد یباران نخل 1057

 ستاره یکبرنزین  کوفرازین ییغذا یها فرآورده 1098 ستاره یکبرنزین  رانیا نقاله تسمه 1058

 ستاره یکبرنزین  ییکوپا یمصطف 1099 ستاره یکبرنزین  درآباد یمیرح اکبر 1059

 ستاره یکبرنزین  نامدیآذرس 1100 ستاره یکبرنزین  آواژنگ خدمات 1060

 ستاره یکبرنزین  پارس کاوه قطران 1101 ستاره یکبرنزین  باید گستر فیلط یدیتول 1061

 ستاره یکبرنزین  پاسارگاد نماماد یصنعت گروه 1102 ستاره یکبرنزین  ایآر صنعت ماهان 1062

 ستاره یکبرنزین  رازیش نوش ین 1103 ستاره یکبرنزین  نفت اکتشاف اتیعمل 1063

 ستاره یکبرنزین  پارس صنعت اگرانیمیک 1104 ستاره یکبرنزین  گلدمن ایآس 1064

 ستاره یکبرنزین  رفسنجان یصنعت مجتمع یاسالم یتعاون 1105 ستاره یکبرنزین  کسلخه نورمحمد 1065

 ستاره یکبرنزین  ایمان یآور فن آداک 1106 ستاره یکبرنزین  آسمان طب ابزار 1066

 ستاره یکبرنزین  شگامیپ شیاند ستیز 1107 ستاره یکبرنزین  افزار سد 1067

 ستاره یکبرنزین  مانیپ کتای عصر 1108 ستاره یکبرنزین  ایلیا گاز پترو ایمیک 1068

 ستاره یکبرنزین  پژوهش آرا 1109 ستاره یکبرنزین  بهساز یبازرگان خدمات گسترش 1069

 ستاره یکبرنزین  یمیپتروش یکاال 1110 ستاره یکبرنزین  پترو الیدان 1070

 ستاره یکبرنزین  بافق نصر کاوشگران 1111 ستاره یکبرنزین  دارو پرند 1071

 ستاره یکبرنزین  یمادو 1112 ستاره یکبرنزین  پارت ترابر نایس 1072

 ستاره یکبرنزین  خوش رزین و رنگ 1113 ستاره یکبرنزین  انیپارس تجارت هنر 1073

 ستاره یکبرنزین  کیش اکسیر پترو بازرگانی 1114 ستاره یکبرنزین  سازه گلرنگ یساختمان 1074

 ستاره یکبرنزین  پاسارگاد فناور پژوهان توان 1115 ستاره یکبرنزین  پاسیلو آذر 1075

 ستاره یکبرنزین  در اصفهان یصنعت و یدیتول 1116 ستاره یکبرنزین  تاوسگال 1076

 عادی انیپارس یزلید یروگاههاین توسعه 1117 ستاره یکبرنزین  پسنا - آرمان نماد ستمیس پردازان 1077

 عادی درمان دارو یهست یالملل نیب 1118 ستاره یکبرنزین  تهران بتن لین 1078

 عادی اگیام - گازسوز یخودروها زاتیتجه دیتول عیصنا 1119 ستاره یکبرنزین  دادیاسپ 1079

 عادی یشیسوپ 1120 ستاره یکبرنزین  کاال راد نایس 1080
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 رتبه شركت ردیف رتبه شركت ردیف
 عادی شرویپ آرسام 1161 عادی آرکا شمالغرب انرژی و پاالیش 1121

 عادی البرز صنعت رهاورد یبازرس یالملل نیب 1162 عادی فرزاد سرامیک و کاشی صنایع 1122

 عادی طب شیپو ندا 1163 عادی دارو مرهم 1123

 عادی دارو نوش اوان 1164 عادی بدیم سرام اسی یکاش 1124

 عادی افشار ستاره فرش 1165 عادی انیژ یساختمان 1125

 عادی درمان دارو چهره تک یالملل نیب 1166 عادی خاور زیتجه ندیفرا 1126

 عادی رخ تک پارس 1167 عادی ارتباط سپهر فناوران 1127

 عادی مازندران الدیم خزر یالملل نیب یبازرگان 1168 عادی شیک ایلیا تایر 1128

 عادی فارس جیخل گستر ایآر 1169 عادی دیکل بارز یمهندس 1129

 عادی یرسول دیشه یمیپتروش 1170 عادی دارو عطران صنعت و کشت 1130

1131 
 البرز تجارت آرا ارکان

 1171 عادی
 گهر نسوز های ساخته تحقیقاتی تولیدی

 عادی سرام

 عادی اهورا اسپرلوس 1172 عادی ویالیپا 1132

 عادی دارو تچرا 1173 عادی رود زاینده سبز ترنم 1133

 عادی ریکو صادرات توسعه 1174 عادی تبریز ترنم المللی بین نقل و حمل 1134

1135 
 شیرین تخت صنعت و کشت

 عادی
1175 

 ریکو مهرگان نینو کوثر یبازرگان خدمات

 عادی زدی

 عادی بافتسان 1176 عادی پارس کانی اپال معدنی فرآوری 1136

 عادی رفسنجان تیگران پارس 1177 عادی رانیا کیمکان تله 1137

 عادی اصفهان صنعت پترو 1178 عادی یآن اری درمان 1138

 عادی تکسا)  تجارت توسعه یبازرگان گروه 1179 عادی شرکت عبدالرسول 1139

 عادی دیام صبح نهال 1180 عادی مارال تهران 1140

 عادی یراز کیچل یمهد 1181 عادی آلومراد 1141

 عادی کار الیدان 1182 عادی غرب گستران دهیپد 1142

1143 
 ایپو کالر یصنعت و یدیتول

 1183 عادی
 شام شام یکنسرو و یگوشت یها فرآورده

 کازرون احسان
 عادی

 عادی قشم نور داریپد 1184 عادی انهیخاورم یانرژ نوآوران 1144

 عادی نوارخار 1185 عادی سلماس ریش هامون 1145

 عادی سپند دانا یالملل نیب تجارت تیریمد 1186 عادی رجانیس گستر دیحد 1146

 عادی الوند ییدارو فناوران نانو 1187 عادی زیتجه مهرکام 1147

 عادی رینخج زنجان 1188 عادی پرسوییس یصادرات 1148

 عادی بدیم کیاتومات کییموزا 1189 عادی چابهار آزاد منطقه پردازش ایمد 1149

 عادی سپاهان یمیش گل 1190 عادی فردا داریف نیراد 1150

 عادی سپاهان دیسپ آذر 1191 عادی ایپا ریکو یانرژ یمهندس و یفن 1151

 عادی البرز ستیز پترو 1192 عادی نایس طب یمیش 1152

 عادی نگویب- مهر نیدال 1193 عادی کمپرسور فراز عیصنا توسعه 1153

 عادی گلستان رشد نیزر 1194 عادی جنوب یصنعت روغن 1154

 عادی دانش اتیح آرنا 1195 عادی شرق دانه گهر 1155

 عادی انهیخاورم نیمباشر یالملل نیب 1196 عادی شیک موتورز ایمد 1156

 عادی صبا دماوند جبل بازرگانی 1197 عادی پارس آب اکسون 1157

 عادی آرتیمان پزشکی نوآوری 1198 عادی زلید خودرو ماد 1158

 عادی نوژن پخت یها نیماش 1199 عادی الدیم فوالد و آهن یبازرگان توسعه 1159

 عادی انینو فرهاد 1200 عادی شرویپ انیپارس لنت عیصنا 1160
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 رتبه شركت ردیف رتبه شركت ردیف
 بایگانی کاشی فیروزه مشهد 1241 عادی چابهار آزاد منطقه یج و اف 1201

 بایگانی سیمان بهبهان 1242 عادی یانزل آزاد منطقه رهنورد مفتاح 1202

 بایگانی استراتوس 1243 عادی کرمان ماهان پونل مشاور یمهندس 1203

 بایگانی جهاد توسعه منابع آب 1244 عادی بیترک نو ییدارو یها فرآورده 1204

 بایگانی تولیدی مواد اولیه داروئی تهران شیمی 1245 عادی ایاس غرب فوالد 1205

1206 
 سحردار معادن و عیصنا نیتام

 انیپارس

 1246 عادی
 سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق منطقه زنجان

 بایگانی

 بایگانی شهد باب پارس 1247 عادی فناور جهان صنعت کیمیا 1207

 بایگانی بازرگانی صنایع شیر ایران 1248 عادی فارمد آتی داروسازی 1208

 بایگانی ارم نوش 1249 عادی البرز ابر شگامیپ 1209

 بایگانی پیمان فردان 1250 عادی غرب البرز فوالد مجتمع 1210

 بایگانی فراورده های غذایی محیا امل خزر 1251 عادی فرهاد مهر نیآت 1211

 بایگانی کارخانجات تولیدی روغن خوراکی دانه طالیی آملمجتمع  1252 عادی پارس تازه شیگرا 1212

1213 
 رانیگلد یریتصو و یصوت یدیتول

 نینو

 1253 عادی
 پتروشیمی غدیر

 بایگانی

 بایگانی دلتا راه ماشین 1254 عادی دارو انیبرس 1214

 بایگانی شمشاد نوش 1255 عادی زیکار یبازرگان یتجار 1215

 بایگانی ایران مالس 1256 عادی هاناصف نگار ایپو یبند بسته عیصنا 1216

 بایگانی ایپکو -تحقیق طراحی و تولید موتور ایران خودرو 1257 عادی پاسارگاد دارو ستیز مهر یها فرآورده 1217

 بایگانی فرنام بسپار 1258 عادی یج تاب آذر 1218

 بایگانی اصفهانفرآورده های سیب زمینی پریس  1259 عادی آرسام توسعه آرمان 1219

 بایگانی رامین گستر شرق 1260 عادی   افق تجارت شرویپ 1220

 بایگانی توس یچاشن تحول 1261 عادی   بست ستایو 1221

 بایگانی دنا کیالست 1262 عادی   بافت نیج اطلس 1222

 بایگانی مک یماکارون - خوشنام 1263 عادی   نیآر رشد بهسان 1223

 بایگانی رانیا آکپا 1264 عادی   رجانیس گهرروش 1224

 بایگانی پارس دارو افق 1265 عادی   آریا صنعت نیما 1225

 بایگانی صباح گلستان یلبن یها فرآورده 1266 عادی   سپهر رانیگلد یخانگ لوازم یدیتول 1226

 بایگانی نیرا خودروسازان 1267 عادی   اسپادان شتازیپ پترو یمهندس یفن 1227

 بایگانی پارس ریش سنگ عیصنا 1268 عادی   ایآس تجارت آسه 1228

 بایگانی جهان نقش ثالث 1269 عادی   لرستان دالویخا افالک 1229

 بایگانی سپاهان بهشت هشت 1270 عادی   رانیگلد مبتکران مشاوره و یمهندس 1230

 بایگانی تابناز یسندگیر یتعاون 1271 عادی   تایب زعفران تجارت 1231

 بایگانی چهلستون یسیر ذوب عیصنا 1272 عادی   دارو تاب شفا 1232

 بایگانی پارس صنعت تاشا 1273 عادی   یمیش گستر میحک 1233

 بایگانی تاشا یساز نیماش 1274 عادی   شيک گودمن 1234

 بایگانی بدیم باستان یکاش 1275 بایگانی پتروشيمی فناوران 1235

 بایگانی کیکربن پارس 1276 بایگانی قشممجتمع ذوب و احيای روی  1236

 بایگانی رود ندهیزا یآب بافت نینو 1277 بایگانی سايپا 1237

 بایگانی البرز بافت نیزر 1278 بایگانی صنايع غذايي شادگل نيشابور 1238

 بایگانی پتروشیمی شیمی 1279 بایگانی پديده گستران غرب 1239

 بایگانی سپاهان بهفلز 1280 بایگانی خودرو پارس 1240
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 رتبه شركت ردیف رتبه شركت ردیف
 بایگانی آفاق فاطر بین المللی 1321 بایگانی ریسندگی کاشان کسری 1281

 بایگانی سبز دارو 1322 بایگانی زر ریسان کویر کاشان 1282

 بایگانی کانسار خزر 1323 بایگانی ایران شکالت 1283

 بایگانی تولیدی طبی مادران 1324 بایگانی کاوه الیاف 1284

 بایگانی پیشتاز موتور توس 1325 بایگانی صنایع الیاف 1285

 بایگانی رایانه خدمات امید 1326 بایگانی سیم و کابل یزد 1286

 بایگانی گلنوش 1327 بایگانی حسین نجف آبادی پور 1287

 بایگانی پتروشیمی گچساران 1328 بایگانی باند های پزشکی ایران 1288

 بایگانی بارز پالستیک 1329 بایگانی ویتان فارمد 1289

 بایگانی چی چست گلوکز 1330 بایگانی مجتمع انبارهای پایبار 1290

 بایگانی توان طب پیشرو 1331 بایگانی مروارید معدن پاژ 1291

 بایگانی آردقدس رضوی 1332 بایگانی جیلیران 1292

 بایگانی سودای سبز 1333 بایگانی اطلس خودرو 1293

 بایگانی مجتمع تولید گوشت سحر مرغ کردان 1334 بایگانی پترو کویر آران 1294

 بایگانی گلنان پوراتوس 1335 بایگانی گرایش تازه کیش 1295

 بایگانی آمل جوجه 1336 بایگانی سمیران سالمت 1296

 بایگانی گهرروش سیرجان 1337 بایگانی اهران تجارت 1297

 بایگانی توزین گر 1338 بایگانی صنایع بسته بندی میالد کن 1298

 بایگانی بازرگانی آراد تامین 1339 بایگانی یاتاقان بوش ایران 1299

 بایگانی پادیاب طب 1340 بایگانی کاشی خزر 1300

تهران چاپ دهرنگ 1341 بایگانی سیمان کاوان بوکان 1301  بایگانی 

1302 
سوراوجین شرکت معدنی و صنعتی 

 عقیق

 بایگانی
1342 

شرق ریکو اطلس یبازرگان  بایگانی 

ریمس ایآر یالملل نیب نقل و حمل 1343 بایگانی نیما پاک طب 1303  بایگانی 

روزهیف پاک 1344 بایگانی آقای قاسمی 1304  بایگانی 

کوشا خزر سازان قطعه یصنعت 1345 بایگانی بتا فرآیند شیمی 1305  بایگانی 

خلیج فارس الزک 1306 قشم رتگنیو 1346 بایگانی   بایگانی 

یانرژ 1347 بایگانی نوین دید آزما 1307  بایگانی 

ارسباران غزال 1348 بایگانی قوام کار 1308  بایگانی 

کهربا زیتجه طب ایار 1349 بایگانی جهاد زمزم 1309  بایگانی 

 بایگانی گنگان 1350 بایگانی سیمان نایین 1310

تهران مریپل ایپو 1351 بایگانی یاراطب 1311  بایگانی 

رانیا یساز رنگ 1352 بایگانی برنا باتری 1312  بایگانی 

انیپارس یقو فشار یپستها توسعه 1353 بایگانی تجارت آرمان پگاه 1313  بایگانی 

 انصراف سیمان تهران 1354 بایگانی صنایع کاشی و سرامیک حافظ 1314

 انصراف زعفران سحرخیز 1355 بایگانی نپتا سینا پارس 1315

 انصراف شهداب 1356 بایگانی کشت و صنعت و دامپروری مغان 1316

 انصراف آذر شهد 1357 بایگانی معدن فرآور امداد 1317

 انصراف اروم آدا 1358 بایگانی خدمات مخابراتی ارگ جدید 1318

 انصراف بهنوش ایران 1359 بایگانی انرژی گستر نصیر 1319

 انصراف پتروشیمی مبین 1360 بایگانی سپاهان استیلن 1320
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 رتبه شركت ردیف رتبه شركت ردیف
 در حال رتبه بندی فارس سازان نیرز یصنعت 1401 انصراف گلنور-نور پارس 1361

 در حال رتبه بندی آذرستان عمران 1402 انصراف خوزستان نیاکس فوالد 1362

 در حال رتبه بندی تکنما شرویپ سازان ارتباط 1403 انصراف آبادان سالمتی پیام برداری تصویر 1363

 در حال رتبه بندی گستر نور رانیم 1404 انصراف خوزستان کاران شایسته 1364

1365 
 بهشت سازان آینده یصنعت یبازرگان

 پارس

 انصراف
1405 

 منیا جام سازان شهیش یدیتول
 در حال رتبه بندی

 در حال رتبه بندی رو سپید بازرگانی و تولیدی 1406 انصراف نویم گستر پارس 1366

 در حال رتبه بندی مبدل کاوه 1407 انصراف دماوند یمعدن یآبها 1367

 در حال رتبه بندی یمیش گستر میحک 1408 انصراف کرمان کال آفتاب پسته 1368

 رتبه بندیدر حال  تلیرا یارتباط خدمات 1409 انصراف کیالکتر امیخ عیصنا 1369

 در حال رتبه بندی رانیا یصنعت یها نیرز 1410 انصراف بهداشت بهستان 1370

 در حال رتبه بندی سپاهان شاد نیزر ییغذا عیصنا 1411 انصراف دیگسترنو ایآر تجارت 1371

 در حال رتبه بندی صنعت سندروس 1412 انصراف نسوزتوکا عیصنا یوخدمات یدیتول 1372

 در حال رتبه بندی دانش یداروساز توسعه 1413 انصراف ستالیکر جهان 1373

 در حال رتبه بندی دارو رشد 1414 انصراف دارو کوبل 1374

 در حال رتبه بندی فارس یالک میس 1415 انصراف پاکرخ 1375

 در حال رتبه بندی سبالن جوجه آرتا 1416 انصراف الد تک 1376

1377 

 و ییروستا یها یتعاون یمرکز هیاتحاد

 رانیا یکشاورز

 انصراف
1417 

 وجد ایآر
 در حال رتبه بندی

 در حال رتبه بندی کاینوتر ییطال گندم 1418 انصراف زدی رکوهیش 1378

 در حال رتبه بندی کاران سوله سبالن 1419 انصراف آمود بتون نیپر 1379

 بندیدر حال رتبه  روزیپ شمال یساز نیماش 1420 انصراف پژم جیخل 1380

 در حال رتبه بندی موتور زلید ایآر 1421 انصراف سرا ابزار 1381

 در حال رتبه بندی روناس یساز رنگ 1422 انصراف ایآر یداروساز 1382

 در حال رتبه بندی ریمس طوس 1423 انصراف شیک دیام پترو تجارت توسعه 1383

 در حال رتبه بندی ایآر تیگران)میبد نیروی احسان ) 1424 در حال رتبه بندی پتروشیمی بندر امام 1384

 در حال رتبه بندی نیقا مانیس 1425 در حال رتبه بندی پرهون طرح 1385

 در حال رتبه بندی آپادانا گستر درمان 1426 در حال رتبه بندی آهن و فوالد ارفع 1386

 بندیدر حال رتبه  باستان وانیا 1427 در حال رتبه بندی پتروشیمی کارون 1387

 در حال رتبه بندی نیآفر بهشاد 1428 در حال رتبه بندی فوژان اکسوم 1388

 در حال رتبه بندی زیپتروکار 1429 در حال رتبه بندی آجر سفال سپهر اصفهان 1389

 در حال رتبه بندی سان رابیه 1430 در حال رتبه بندی آروین زیست دارو 1390

1391 

قطعات اسپک)طراحی مهندسی و تامین 

 صنایع پتروسیمی(
 1431 در حال رتبه بندی

 ماسترفوده ییغذا عیصنا
 در حال رتبه بندی

 در حال رتبه بندی رانیا توکیا 1432 در حال رتبه بندی فاتح صنعت کیمیا 1392

 در حال رتبه بندی ناورود 1433 در حال رتبه بندی ورق سپید ارمغان 1393

سیناصنایع شیمیایی کوشا رزین  1394  در حال رتبه بندی کیتکن فوالد یالملل نیب یمهندس 1434 در حال رتبه بندی 

 در حال رتبه بندی موتور یانرژ یدیتول و یصنعت 1435 در حال رتبه بندی تولیدی و بازرگانی محکم لوله اشتهارد 1395

 در حال رتبه بندی فراز کیکاغذپ 1436 در حال رتبه بندی صنعت آفرین ماهان 1396

 در حال رتبه بندی داد فرتاش 1437 در حال رتبه بندی کیمیا گران بهزیست 1397

 در حال رتبه بندی سکاف یساختمان و یفن 1438 در حال رتبه بندی تهران همبرگر 1398

 در حال رتبه بندی گانیگلپا گستر لوله 1439 در حال رتبه بندی کشت و صنعت نارتاک ساوه 1399

تولیدی ایران کاربیدصنعتی و  1400  در حال رتبه بندی گانیگلپا مریپل یصنعت و یدیتول 1440 در حال رتبه بندی 
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 رتبه شركت ردیف رتبه شركت ردیف
    در حال رتبه بندی الکترونیک تغذیه منابع تولید 1441

 نیمب ییایدر یها سازه ساخت و یطراح 1442

 فارس جیخل گستر سازه
 در حال رتبه بندی

 

 
 

    در حال رتبه بندی شیک فراساحل پتروگوهر 1443

    در حال رتبه بندی یمیش روشن 1444

    در حال رتبه بندی دیسپ کیسرام افیال 1445

    در حال رتبه بندی تهران شرق شهراب 1446

    در حال رتبه بندی پاسارگاد تجارت گروه 1447

    رتبه بندیدر حال  شرویپ یاطالعات یها ستمیس 1448

    در حال رتبه بندی رانیا ینیچ خاک عیصنا 1449

 مبارکه سنگ فوالد صنعتی و معدنی 1450

 اصفهان
  در حال رتبه بندی

 
 

    در حال رتبه بندی ومتک توس 1451

    در حال رتبه بندی بهسرا 1452

    در حال رتبه بندی ایل شهیش 1453

    بندیدر حال رتبه  کانسار کوشا 1454

    در حال رتبه بندی بوشهر ساروج یالملل نیب 1455
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 عضویت در بورس .1.1.1

 

زرین

2%
سیمین

20%

برنزین

30%

عادی

48%

توزیع رتبه در مدل طراحی شده

10%

36%

42%

12%

درصد سهم متقاضیان به تفکیک

رتبه

عادی

برنزین

سیمین

زرین

10%

90%

درصد سهم حضورشركت های بورسی وغیر  

بورسی

بورسی

غیر بورسی
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 عضویت در هیئت نمایندگان      .1.1.2

 

 
 

0% 3%

36%

61%

درصد سهم رتبه های كسب شده شركت 

های بورسی

عادی

برنزین

سیمین

زرین

2%

38%

44%

16%

درصد سهم رتبه های كسب شده شركت های  

غیر بورسی

عادی

برنزین

سیمین

زرین

7%

93%

درصد سهم حضور متقاضیان در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی

عضویت در هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی 

عدم عضویت در هیئت نمایندگان اتاق 

بازرگانی 
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 وضعیتمتقاضیان به تفکیک  وضعیت حضور .1.1.3

 تعداد وضعیت ردیف

 15 بررسی اولیه مستندات 1

 16 بررسی حوزه مدیریتی 2

 20 مالیبررسی حوزه  3

 8 بررسی حوزه حقوقی و اجتماعی 4

 15 آماده برای برگزاری جلسه 5

 15 در حال رتبه بندی نهایی 6

 146 انصراف و بایگانی 7

 1220 رتبه بندی نهایی 8

 

 

 

 

 

 

0%

8%

36%

56%

درصد سهم رتبه های كسب شده توسط 

تاق متقاضیانی كه عضو هیات نمایندگان ا

بازرگانی هستند

عادی

برنزین

سیمین

زرین

6%

33%

43%

18%

درصد سهم رتبه های كسب شده توسط 

تاق متقاضیانی كه عضو هیات نمایندگان ا

بازرگانی نیستند

عادی

برنزین

سیمین

زرین
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 بررسی متقاضیان از منظر اندازه سازمان .1.1.4

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

 مشخص است:

 
 

 

 

55%

16%

26%

درصد حضور متقاضیان بر حسب اندازه سازمان

نفر150زیر 

نفر300تا 150بین 

نفر300باالی 

7%

41%

41%

11%

درصدسهم كسب  رتبه در شركت های زیر

نفر150

زرین

سیمین

برنزین

عادی

17%

45%

28%

10%

ن درصد سهم كسب رتبه در شركت های بی

نفر300تا150

زرین

سیمین

برنزین

عادی

21%

41%

30%

8%

300درصد سهم كسب رتبه در شركت های باالی 

نفر

زرین

سیمین

برنزین

عادی
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 1396 اردیبهشت 31 منتهی به  فعاالن اقتصادینتایج نظرسنجی از متقاضیان رتبه بندی 1.1.4

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  711رتبه، فرم نظرسنجی از متقاضیان طرح برای متقاضی ارسال و نظرات آنان جمع آوری می گردد. تا کنون 

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

 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

تهران   336 83.28 87.73 78.72 82.79 82.47 100 

اصفهان   59 83.30 87.57 79.42 81.31 82.26 100 

البرز   45 85.33 87.92 77.68 83.22 82.55 100 

خراسان رضوی   34 89.70 94.01 85.41 87.57 88.48 100 

 100 82.42 82.20 79.44 86.13 84.80 25 آذربایجان شرقی

قزوین   22 88.63 90.15 80.79 85.11 85.12 100 

فارس   21 86.66 91.26 82.28 87.02 86.19 100 

یزد   21 85.95 91.74 84.66 87.50 87.17 100 

کرمان   20 90.00 93.66 81.80 86.87 86.96 100 

مرکزی   19 90.00 92.22 84.66 88.61 88.17 100 

خوزستان   16 84.68 89.37 80.62 86.56 84.77 100 

گیالن   15 87.33 91.55 84.13 87.66 87.19 100 

زنجان   13 90.38 94.35 84.30 84.61 87.41 100 

آذربایجان غربی   10 71.50 81.66 76.60 76.00 76.78 100 

مازندران   9 81.66 84.44 70.66 78.05 77.30 100 

هرمزگان   7 84.28 92.85 81.42 83.21 84.79 100 

سمنان   7 75.00 83.80 74.75 79.64 78.06 100 

گلستان   6 80.00 83.88 73.66 85.43 80.11 100 

 100 85.28 81.50 78.80 97.33 91.00 5 بوشهر

سیستان و بلوچستان   4 90.00 89.16 81.50 85.00 85.35 100 

لرستان   4 87.50 92.50 78.00 93.12 86.78 100 

قم   3 78.33 70.00 78.00 82.50 77.61 100 

اردبیل   3 75.00 76.66 64.66 68.33 69.76 100 

کردستان   2 92.50 91.67 94.00 92.50 92.87 100 

همدان   2 95.00 95.00 80.00 87.50 87.43 100 

کرمانشاه   2 62.5 85.00 69.00 82.50 75.35 100 

خراسان جنوبی   1 95.00 100 98.00 90.00 95.68 100 

کهگیلویه و بویر احمد   1 90.00 100 88.00 90.00 91.38 100 

 
 100 83.44 83.82 79.72 88.68 84.52 میانگین
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 خیر بله سواالت

 0 100 ثبت نام در این طرح را به سایر همکاران و صاحبان كارتهای بازرگانی توصیه خواهید كرد؟آیا 

 رد مایل به انتشار گزارش رتبه بندی كارت بازرگانی خود به دو زبان فارسی و انگلیسیآیا 

  هستید؟ R4Bسامانه  

76.94 23.06 


