
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خالصه آمار

 اند.کردهبینی سود پیششرکت  370و  بینی زیانپیششرکت  29 ,در این گزارشحاضر شرکت  299 میان از 

 رشد بیشترین P/E کاهش بیشترین و نوسان درصد 34 با پالستیک و الستیک گروه صنعت در P/E  28منفی   با گاز نفت استخراج گروهدر 

 .رخ داده است نوسان درصد

 درصد 16شرکت )معادل  60مورد بررسی قرارگرفته که طی آن  در این گزارش وضعیت قیمت سهام در سه حالت منصفانه, زیر و باالی قیمت 

 (درصد 37معادل شرکت ) 135اری شده و ذگ ( منصفانه ارزشدرصد 47معادل شرکت ) 173 . همچنینانداری شدهذاز کل( زیر قیمت ارزش گ

  اند.اری شدهذگ باالی قیمت ارزش

 

 گزارشنکات 

  تغییر میزان ستون نوسان نشان دهندهP/E است ابتدای دوره به نسبت انتهای دوره در. 

  دهدهایی که همتراز صنعت خود هستند را منصفانه نشان میشرکت ،سهام قیمت وضعیتستون. 

 اند حذف اعالم نکرده 1396لی میانه صنعت استفاده شده و شرکتهایی که اطالعات پیش بینی برای سال ما حد وضعیت صنعت از در بررسی

 .نداشده

 P/E  شرکتهایی کهEPS و در نتیجه  نشده هباسحبه دلیل عدم امکان ارزش گذاری, م انداعالم کرده 96برای سال مالی )زیان( بینی منفی پیش

 است. این گروه فراهم نشده وضعیت قیمت سهام برایامکان اعالم 
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 پراکندگی بازار 21%
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پراکندگی( 75%)   0 - 18 راکندگی(پ 25%)   18 - 1142

 شرکت  399 گزارش 

 تا دهم مرداد ماه 96دوره گزارش از آغاز سال 

  میانگینP/E  مرتبه است که نسبت به اول دوره  32/7موزن بازار

 ته است.شکاهش دا 7/85%

  میانگین P/E که نسبت به  مرتبه است 5/32ار در پایان دوره باز

 است. رشد داشته %34/1اول دوره 

  حد میانهP/E  مرتبه است که نسبت به اول  5/9بازار در پایان دوره

 P/E)به دلیل وجود شرکتهایی با  است. رشد داشته %5/9دوره 

 (دهدتری از بازار را نشان میغیرعادی حد میانه نمای طبیعی
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وضعیت قیمت 

 سهام

 شرکت صنعت
 شرکت صنعت

 نوسان
P/E 

 میانه
 P/E EPS نوسان

 ارتباطات سیار مخابرات 3,230 4.6 %6 10.08 %10.20- زیرقیمت

 اعتباری کوثر مرکزی واسطه گریهای مالی و پولی 144 6.83 %17- 6.11 %5.80 منصفانه

 اعتباری ملل بانکها و موسسات اعتباری 217 5.35 %21- 7.71 %10.60- زیرقیمت

 افرانت رایانه 151 18.89 %24- 10.26 %5.50- باالی قیمت

 افست چاپ 1,433 7.53 %5 7.53 %5.20 منصفانه

 البرز بالک دارویی 265 11.45 %1- 6.43 %2.50- باالی قیمت

 البرزدارو دارویی 1,290 7 %4- 6.43 %2.50- منصفانه

 الکتریک خودرو شرق خودرو و قطعات 11 214.36 %2 19.68 %24.00 باالی قیمت

 الیاف مصنوعی شیمیایی 750- 0   5.99 3.00% 

 اما محصوالت فلزی 477 9.3 %8 9.3 %7.90 منصفانه

 ایران ارقام رایانه 231 28.65 %12 10.26 %5.50- باالی قیمت

 ایران تایر الستیک و پالستیک 350 13.89 %27 19.03 %73.80 منصفانه

 ایران ترانسفو دستگاههای برقی 305 17.54 %107 15.93 %14.60- منصفانه

 ایران خودرو خودرو و قطعات 109 23.21 %27 19.68 %24.00 منصفانه

 ایران خودرو دیزل خودرو و قطعات 607- 0   19.68 24.00% 

 ایران دارو دارویی 450 7.08 %9 6.43 %2.50- منصفانه

 ایران مرینوس منسوجات 101 70.5 %13 72.13 %16.30 منصفانه

 ایران یاسا الستیک و پالستیک 15 139.4 %188 19.03 %73.80 باالی قیمت

 ایرکا پارت صنعت خودرو و قطعات 128 8.73 %41 19.68 %24.00 زیرقیمت

 100 10.05 %116 8.43 %0.90 منصفانه
انبوه سازی امالک و 

 مستغالت
 آ.س.پ

 85 38.13 %1 8.43 %0.90 باالی قیمت
انبوه سازی امالک و 

 مستغالت
 آبادگران

 آبسال ماشین آالت و تجهیزات 117 26.89 %76- 19.33 %27.70- باالی قیمت

 آتیه داده پرداز مخابرات 804 15.57 %14- 10.08 %10.20- باالی قیمت

 آذراب محصوالت فلزی 483 6.3 %5 9.3 %7.90 زیرقیمت

 آسان پرداخت پرشین رایانه 2,737 8.91 %14- 10.26 %5.50- منصفانه

 آلومراد فلزات اساسی 14 226.21 %129 10.6 %9.70 باالی قیمت

 آلومینیوم ایران فلزات اساسی 57 49.61   10.6 %9.70 باالی قیمت

 آهن و فوالد ارفع فلزات اساسی 472 6.83 %38- 10.6 %9.70 زیرقیمت



 

 

 آهنگری تراکتور خودرو و قطعات 169 16.7 %49- 19.68 %24.00 منصفانه

 باما استخراج کانه های فلزی 843 8.65 %10 8.65 %6.70 منصفانه

 بانک اقتصاد نوین بانکها و موسسات اعتباری 51 30.33 %98- 7.71 %10.60- باالی قیمت

 بانک انصار بانکها و موسسات اعتباری 300 7.11 %9 7.71 %10.60- منصفانه

 بانک ایران زمین بانکها و موسسات اعتباری 10 213   7.71 %10.60- باالی قیمت

 بانک پارسیان بانکها و موسسات اعتباری 51 22.45 %41- 7.71 %10.60- باالی قیمت

 بانک پاسارگاد بانکها و موسسات اعتباری 74 13.5 %0 7.71 %10.60- باالی قیمت

 بانک تجارت بانکها و موسسات اعتباری 268- 0   7.71 10.60%- 

 بانک حکمت ایرانیان موسسات اعتباریبانکها و  160 7.19 %17- 7.71 %10.60- منصفانه

 بانک خاورمیانه بانکها و موسسات اعتباری 374 6.67 %13- 7.71 %10.60- منصفانه

 بانک سینا بانکها و موسسات اعتباری 151 6.7 %75 7.71 %10.60- منصفانه

 بانک صادرات ایران بانکها و موسسات اعتباری 245- 0   7.71 10.60%- 

 بانک کار آفرین بانکها و موسسات اعتباری 242 11.1 %4 7.71 %10.60- باالی قیمت

 بانک گردشگری بانکها و موسسات اعتباری 43 28.65 %0 7.71 %10.60- باالی قیمت

 بانک ملت بانکها و موسسات اعتباری 133 7.71 %19- 7.71 %10.60- منصفانه

 پرداخت ملتبه  رایانه 2,689 8.53   10.26 %5.50- منصفانه

 بهسرام کاشی و سرامیک 974- 0   13.99 27.40% 

 بهمن دیزل خودرو و قطعات 757 4.67 %16- 19.68 %24.00 زیرقیمت

 بهمن لیزینگ واسطه گریهای مالی و پولی 409 5.39 %5- 6.11 %5.80 منصفانه

 بهنوش غذایی بجز قند وشکر 171 28.84 %23 13.15 %21.80 باالی قیمت

 346 12.07 %31- 9.53 %20.90- منصفانه
فعالیتهای کمکی به نهاد 

 های مالی واسط
 بورس اوراق بهادار تهران

 بیسکویت گرجی غذایی بجز قند وشکر 294 13.96 %27- 13.15 %21.80 منصفانه

 بیمه اتکائی امین بیمه و بازنشستگی 203 5.57 %7- 5.99 %25.90- منصفانه

 بیمه اتکائی ایرانیان بیمه و بازنشستگی 211 5.65 %6- 5.99 %25.90- منصفانه

 بیمه البرز بیمه و بازنشستگی 142 8.92 %1- 5.99 %25.90- باالی قیمت

 بیمه آسیا بیمه و بازنشستگی 186 10.02 %20- 5.99 %25.90- باالی قیمت

 بیمه پارسیان بیمه و بازنشستگی 468 3.78 %27- 5.99 %25.90- زیرقیمت

 بیمه پاسارگاد بیمه و بازنشستگی 327 7.74 %9- 5.99 %25.90- منصفانه

 بیمه دانا بیمه و بازنشستگی 181 18.18 %24- 5.99 %25.90- باالی قیمت

 بیمه دی بیمه و بازنشستگی 239 4.11 %19- 5.99 %25.90- زیرقیمت

 سامانبیمه  بیمه و بازنشستگی 484 9.92 %132 5.99 %25.90- باالی قیمت

 بیمه کوثر بیمه و بازنشستگی 232 5.99 %26- 5.99 %25.90- منصفانه



 

 

 بیمه ما بیمه و بازنشستگی 451 3.69 %8- 5.99 %25.90- زیرقیمت

 بیمه ملت بیمه و بازنشستگی 240 7.7 %18- 5.99 %25.90- منصفانه

 بیمه میهن بیمه و بازنشستگی 224- 0   5.99 25.90%- 

 بین المللی محصوالت پارس شیمیایی 11 183.64 %49 5.99 %3.00 باالی قیمت

 پارس الکتریک وسایل ارتباطی 350 12.59 %11- 8.36 %8.20- باالی قیمت

 پارس پامچال شیمیایی 642- 0   5.99 3.00% 

 پارس خزر ماشین آالت و تجهیزات 1,039 9.17 %1- 19.33 %27.70- زیرقیمت

 پارس خودرو خودرو و قطعات 35 25.89 %81- 19.68 %24.00 باالی قیمت

 پارس دارو دارویی 2,718 4.75 %12- 6.43 %2.50- منصفانه

 پارس سرام کانی غیر فلزی 0 0   7.97 0.90%- 

 پارس سوئیچ دستگاههای برقی 871 9.56 %24- 15.93 %14.60- زیرقیمت

 پارس مینو وشکرغذایی بجز قند  374 9.57 %12 13.15 %21.80 منصفانه

 پاکدیس غذایی بجز قند وشکر 361 14.9 %1 13.15 %21.80 منصفانه

 پاکسان شیمیایی 830 6.98 %8 5.99 %3.00 منصفانه

 پاالیش نفت اصفهان فرآورده های نفتی 600 4.77 %19- 6.08 %22.70- منصفانه

 بندر عباس پاالیش نفت فرآورده های نفتی 731 6.31 %37- 6.08 %22.70- منصفانه

 پاالیش نفت تبریز فرآورده های نفتی 256 18.49 %46 6.08 %22.70- باالی قیمت

 پاالیش نفت تهران فرآورده های نفتی 416 5.85 %14- 6.08 %22.70- منصفانه

 پاالیش نفت شیراز فرآورده های نفتی 693 20.58 %54 6.08 %22.70- باالی قیمت

 پاالیش نفت الوان فرآورده های نفتی 692 18.63 %53- 6.08 %22.70- باالی قیمت

 پتروشیمی آبادان شیمیایی 152 17.07   5.99 %3.00 باالی قیمت

 پتروشیمی پردیس شیمیایی 722 7.77 %26 5.99 %3.00 منصفانه

 پتروشیمی جم شیمیایی 1,570 5.05 %11- 5.99 %3.00 منصفانه

 پتروشیمی خارک شیمیایی 2,301 5.44 %30- 5.99 %3.00 منصفانه

 پتروشیمی خراسان شیمیایی 1,130 4.43 %1 5.99 %3.00 منصفانه

 پتروشیمی زاگرس شیمیایی 4,060 4.55 %2 5.99 %3.00 منصفانه

 شیمیایی 92 12.47 %10- 5.99 %3.00 باالی قیمت
پتروشیمی سرمایه گذاری 

 ایرانیان

 پتروشیمی شازند شیمیایی 501 4.13 %1 5.99 %3.00 زیرقیمت

 پتروشیمی شیراز شیمیایی 53 39.38   5.99 %3.00 باالی قیمت

 پتروشیمی فارابی شیمیایی 1,515- 0   5.99 3.00% 

 1,121 4.6 %14- 5.66 %4.60- منصفانه
عرضه برق،گاز،بخار و آب 

 گرم
 پتروشیمی فجر

 آورانپتروشیمی فن  شیمیایی 4,478 3.99 %39- 5.99 %3.00 زیرقیمت



 

 

 پتروشیمی مارون شیمیایی 4,073 7.16 %3- 5.99 %3.00 منصفانه

 905 3.98 %0 5.66 %4.60- منصفانه
عرضه برق،گاز،بخار و آب 

 گرم
 پتروشیمی مبین

 پخش البرز دارویی 432 5.62 %1 6.43 %2.50- منصفانه

 بانک ایرانپست  بانکها و موسسات اعتباری 26 69.35 %23- 7.71 %10.60- باالی قیمت

 پشم شیشه ایران کانی غیر فلزی 145 36.77 %8 7.97 %0.90- باالی قیمت

 پگاه اصفهان غذایی بجز قند وشکر 532 11.21 %0 13.15 %21.80 منصفانه

 پگاه آذربایجان غذایی بجز قند وشکر 73 23.4 %3 13.15 %21.80 باالی قیمت

 پگاه خراسان بجز قند وشکرغذایی  450 8.06 %14- 13.15 %21.80 زیرقیمت

 پگاه فارس غذایی بجز قند وشکر 691 10.15 %8 13.15 %21.80 منصفانه

 پالسکوکار سایپا الستیک و پالستیک 23 41.87   19.03 %73.80 باالی قیمت

 پلی اکریل ایران شیمیایی 231- 0   5.99 3.00% 

 پمپ ایران تجهیزاتماشین آالت و  348 8.54 %3- 19.33 %27.70- زیرقیمت

 تامین ماسه استخراج سایر معادن 88 53.85 %21- 53.85 %20.60- منصفانه

 تامین مواد اولیه فوالد صبانور استخراج کانه های فلزی 240 11.87 %40 8.65 %6.70 باالی قیمت

 387 9.63 %7- 12.24 %0.30- منصفانه
حمل و نقل انبارداری و 

 ارتباطات 
 خاورمیانهتاید واتر 

 تأسیسات راه آهن پیمانکاری صنعتی 978 17.84 %6- 17.84 %5.70- منصفانه

 تجارت الکترونیک پارسیان رایانه 524 6.9 %6- 10.26 %5.50- زیرقیمت

 تراکتورسازی ماشین آالت و تجهیزات 293 8.22 %24 19.33 %27.70- زیرقیمت

 تکادو سرمایه گذاریها 142 32.36 %0 11.12 %10.80- باالی قیمت

 تکنوتار ماشین آالت و تجهیزات 11 269 %20 19.33 %27.70- باالی قیمت

 تکین کو فنی و مهندسی 935 8.41 %7 11.11 %2.10 منصفانه

 تلیسه نمونه زراعت و خدمات وابسته 786 11.34 %22- 11.34 %2.60 منصفانه

 658 8.1 %6- 12.24 %0.30- زیرقیمت
حمل و نقل انبارداری و 

 ارتباطات 

توسعه حمل و نقل ریلی 

 پارسیان

 932 8.96 %18- 12.24 %0.30- منصفانه
حمل و نقل انبارداری و 

 ارتباطات 

توسعه خدمات دریایی و 

 بندری سینا

 110 8.54 %20 8.43 %0.90 منصفانه
انبوه سازی امالک و 

 مستغالت
 توسعه ساختمان

 توسعه صنایع بهشهر غذایی بجز قند وشکر 183 7.67 %4- 13.15 %21.80 زیرقیمت

 رایانه 202 20.77 %27- 10.26 %5.50- باالی قیمت
توسعه فناوری اطالعات 

 خوارزمی

 توکا رنگ فوالد سپاهان شیمیایی 419 14.62 %2 5.99 %3.00 باالی قیمت



 

 

 175 12.63 %13 12.24 %0.30- منصفانه
حمل و نقل انبارداری و 

 ارتباطات 
 توکا ریل

 1,330 5.65 %8- 5.66 %4.60- منصفانه
عرضه برق،گاز،بخار و آب 

 گرم
 تولید برق دماوند

 1,661 9.15 %53 5.66 %4.60- باالی قیمت
عرضه برق،گاز،بخار و آب 

 گرم
 تولید برق عسلویه مپنا

 1,528 5.67 %4- 5.66 %4.60- منصفانه
برق،گاز،بخار و آب عرضه 

 گرم
 تولید برق ماهتاب کهنوج

 جام دارو محصوالت فلزی 688 14.57 %19 9.3 %7.90 باالی قیمت

 جوشکاب یزد دستگاههای برقی 262 63.04 %10- 15.93 %14.60- باالی قیمت

 چادرملو استخراج کانه های فلزی 224 6.64 %7- 8.65 %6.70 منصفانه

 چرخشگر خودرو و قطعات 51 35.86 %6 19.68 %24.00 باالی قیمت

 چینی ایران کاشی و سرامیک 668 4.54   13.99 %27.40 زیرقیمت

 406 7.71 %28- 7.71 %28.40- منصفانه
استخراج نفت گاز جز 

 اکتشاف
 حفاری شمال

 -0.30% 12.24   0 -682 
حمل و نقل انبارداری و 

 ارتباطات 

حمل و نقل بین المللی خلیج 

 فارس

 202 11.89 %3- 12.24 %0.30- منصفانه
حمل و نقل انبارداری و 

 ارتباطات 
 حمل و نقل توکا

 خاک چینی ایران کانی غیر فلزی 1,786 7.26 %6 7.97 %0.90- منصفانه

 خدمات انفورماتیک رایانه 2,293 10.88 %4- 10.26 %5.50- منصفانه

 خدمات کشاورزی آالت و تجهیزاتماشین  255 19.33 %39- 19.33 %27.70- منصفانه

 خوراک دام پارس غذایی بجز قند وشکر 464 14.79 %78- 13.15 %21.80 منصفانه

 داده پردازی ایران رایانه 283 16.97 %46 10.26 %5.50- باالی قیمت

 دارو ابوریحان دارویی 1,250 5.57 %7- 6.43 %2.50- منصفانه

 دارو اسوه دارویی 3,347 5.06 %7- 6.43 %2.50- منصفانه

 دارو اکسیر دارویی 828 5.61 %10- 6.43 %2.50- منصفانه

 دارو امین دارویی 218 7.54 %1 6.43 %2.50- منصفانه

 دارو جابرابن حیان دارویی 2,361 4.65 %1- 6.43 %2.50- منصفانه

 دارو رازک دارویی 1,942 9.54 %6- 6.43 %2.50- باالی قیمت

 دارو زهراوی دارویی 3,034 8.23 %4- 6.43 %2.50- منصفانه

 دارو سبحان دارویی 948 4.99 %2 6.43 %2.50- منصفانه

 دارو عبیدی دارویی 1,112 14.19 %9- 6.43 %2.50- باالی قیمت

 دارو فارابی دارویی 1,300 4.77 %10- 6.43 %2.50- منصفانه

 لقماندارو  دارویی 384 13.65 %52- 6.43 %2.50- باالی قیمت



 

 

 داروپخش دارویی 1,787 6.73 %12- 6.43 %2.50- منصفانه

 داروسازی تولید دارو دارویی 953 4.68 %1- 6.43 %2.50- منصفانه

 داروسازی کوثر دارویی 66 26.65 %0 6.43 %2.50- باالی قیمت

 دارویی برکت دارویی 290 5.82 %13- 6.43 %2.50- منصفانه

 درخشان تهران الستیک و پالستیک 56 77.89 %33 19.03 %73.80 باالی قیمت

 دشت مرغاب غذایی بجز قند وشکر 208- 0   13.15 21.80% 

 دوده صنعتی پارس شیمیایی 437 6.05   5.99 %3.00 منصفانه

 ذغالسنگ نگین استخراج زغال سنگ 241 12.68 %6 12.68 %5.90 منصفانه

 اصفهانذوب آهن  فلزات اساسی 35- 0   10.6 9.70% 

 رادیاتور ایران خودرو و قطعات 584 4.77 %21- 19.68 %24.00 زیرقیمت

 رایان سایپا واسطه گریهای مالی و پولی 300 4.58 %7- 6.11 %5.80 منصفانه

 روز دارو دارویی 16 140.94 %31- 6.43 %2.50- باالی قیمت

 گری تراکتورریخته  خودرو و قطعات 65 55.48 %4- 19.68 %24.00 باالی قیمت

 101 20.21 %49- 12.24 %0.30- باالی قیمت
حمل و نقل انبارداری و 

 ارتباطات 
 ریل پرداز سیر

 203 18.2 %5- 12.24 %0.30- باالی قیمت
حمل و نقل انبارداری و 

 ارتباطات 
 ریل سیر کوثر

 رینگ سازی مشهد خودرو و قطعات 205- 0   19.68 24.00% 

 زاگرس فارمد پارس دارویی 5 1142.6 %1- 6.43 %2.50- باالی قیمت

 زامیاد خودرو و قطعات 7 110.43 %86- 19.68 %24.00 باالی قیمت

 زرین معدن آسیا فلزات اساسی 635 7.21 %57 10.6 %9.70 زیرقیمت

 سازه پویش خودرو و قطعات 2,968 5.99 %27- 19.68 %24.00 زیرقیمت

 سالمین غذایی بجز قند وشکر 270 13.15 %73 13.15 %21.80 منصفانه

 سایپا خودرو و قطعات 141 9.98 %94 19.68 %24.00 زیرقیمت

 سایپا آذین خودرو و قطعات 87 11.7 %94- 19.68 %24.00 زیرقیمت

 سایپا دیزل خودرو و قطعات 108- 0   19.68 24.00% 

 سایپا شیشه کانی غیر فلزی 2 978 %135 7.97 %0.90- باالی قیمت

 سبحان آنکولوژی دارویی 230 12.47 %5 6.43 %2.50- باالی قیمت

 سبحان دارو دارویی 1,405 4.82 %2- 6.43 %2.50- منصفانه

 سپنتا فلزات اساسی 1,029 13.25 %17 10.6 %9.70 منصفانه

 671 5.18 %2 8.43 %0.90 زیرقیمت
انبوه سازی امالک و 

 مستغالت
 سخت آژند

 سر. اعتبار ایران واسطه گریهای مالی و پولی 495 2.68 %3 6.11 %5.80 زیرقیمت

 سر. البرز دارویی 622 4.87 %19- 6.43 %2.50- منصفانه



 

 

 سر. امید چندرشته ای صنعتی 378 4.79 %5 4.64 %6.00- منصفانه

 سر. ایران خودرو خودرو و قطعات 185 16.81 %308 19.68 %24.00 منصفانه

 سر. آتیه دماوند سرمایه گذاریها 236 9.94 %7 11.12 %10.80- منصفانه

 سر. پارس توشه ماشین آالت و تجهیزات 725 4.46 %12- 19.33 %27.70- زیرقیمت

 سر. پتروشیمی شیمیایی 86 15.45 %0 5.99 %3.00 باالی قیمت

 351 7.14 %21- 8.43 %0.90 منصفانه
انبوه سازی امالک و 

 مستغالت
 سر. توس گستر

 0.90% 8.43   0 -90 
انبوه سازی امالک و 

 مستغالت
 سر. توسعه آذربایجان

 فلزات اساسی 189 9.9 %13 10.6 %9.70 منصفانه
سر. توسعه معادن و صنایع 

 معدنی خاورمیانه

 سر. توسعه معادن و فلزات استخراج کانه های فلزی 178 7.13 %12- 8.65 %6.70 منصفانه

 147 116.41 %0 8.43 %0.90 باالی قیمت
انبوه سازی امالک و 

 مستغالت

سر. توسعه و عمران استان 

 کرمان

 سر. توکا فوالد فلزات اساسی 110 10.35 %2- 10.6 %9.70 منصفانه

 سر. دارویی تامین دارویی 1,131 5.48 %1- 6.43 %2.50- منصفانه

 سر. رنا خودرو و قطعات 300 3.47 %1 19.68 %24.00 زیرقیمت

 0.90% 8.43   0 -149 
انبوه سازی امالک و 

 مستغالت
 سر. ساختمان ایران

 200 11.7 %35 8.43 %0.90 باالی قیمت
انبوه سازی امالک و 

 مستغالت
 سر. سامان گستر اصفهان

 سر. سایپا سرمایه گذاریها 106 8.56 %41- 11.12 %10.80- منصفانه

 220 6.45 %19 8.43 %0.90 منصفانه
انبوه سازی امالک و 

 مستغالت
 شاهدسر. 

 سر. صندوق بازنشستگی چندرشته ای صنعتی 288 4.49 %48- 4.64 %6.00- منصفانه

 سر. غدیر چندرشته ای صنعتی 205 5.25 %1- 4.64 %6.00- منصفانه

 سرمایه گذاریها 380 12.29 %17 11.12 %10.80- منصفانه
سر. کارکنان صنعت برق 

 زنجان و قزوین

 سر. گروه توسعه ملی چندرشته ای صنعتی 519 3.41 %18- 4.64 %6.00- منصفانه

 سر. مس سرچشمه واسطه گریهای مالی و پولی 1,047 4.51 %23- 6.11 %5.80 منصفانه

 98 8.43 %5 8.43 %0.90 منصفانه
انبوه سازی امالک و 

 مستغالت
 سر. مسکن

 298 8.23 %3- 8.43 %0.90 منصفانه
انبوه سازی امالک و 

 مستغالت
 سر. مسکن الوند

 344 5.27 %5- 8.43 %0.90 زیرقیمت
انبوه سازی امالک و 

 مستغالت
 سر. مسکن پردیس



 

 

 0.90% 8.43   0 -323 
انبوه سازی امالک و 

 مستغالت
 سر. مسکن تهران

 142 9.44 %5 8.43 %0.90 منصفانه
انبوه سازی امالک و 

 مستغالت
 سر. مسکن زاینده رود

 99 11.92 %1 8.43 %0.90 باالی قیمت
انبوه سازی امالک و 

 مستغالت
 سر. مسکن شمال شرق

 1 991 %11702 8.43 %0.90 باالی قیمت
انبوه سازی امالک و 

 مستغالت
 سر. مسکن شمالغرب

 هتل و رستوران 302 7.98 %12 7.98 %12.20 منصفانه
سر. میراث فرهنگی و 

 گردشگری

 سر. نفت فرآورده های نفتی 215 8.18 %7- 6.08 %22.70- باالی قیمت

 سر. نفت و گاز تامین شیمیایی 290 5.87 %9- 5.99 %3.00 منصفانه

 سرامیک اردکان کانی غیر فلزی 363 8.67 %22- 7.97 %0.90- منصفانه

 سرماآفرین ماشین آالت و تجهیزات 185 30.48 %14 19.33 %27.70- باالی قیمت

 سیمان آهک گچ 192 5.75 %4 10.26 %11.60 زیرقیمت
گذاری و توسعه  سرمایه

 صنایع سیمان

 سموم علف کش شیمیایی 2,448- 0   5.99 3.00% 

 سیمان ارومیه سیمان آهک گچ 494 6.2 %12 10.26 %11.60 زیرقیمت

 سیمان اصفهان سیمان آهک گچ 438 37.3 %6- 10.26 %11.60 باالی قیمت

 ایالمسیمان  سیمان آهک گچ 30 122.4 %12- 10.26 %11.60 باالی قیمت

 سیمان آرتا اردبیل سیمان آهک گچ 552 12.23 %6 10.26 %11.60 منصفانه

 سیمان بجنورد سیمان آهک گچ 500 12.86 %15- 10.26 %11.60 منصفانه

 سیمان بهبهان سیمان آهک گچ 1,689 10.09 %9 10.26 %11.60 منصفانه

 تهرانسیمان  سیمان آهک گچ 93 22.77 %355 10.26 %11.60 باالی قیمت

 سیمان خاش سیمان آهک گچ 1,059 8.27 %5 10.26 %11.60 منصفانه

 سیمان خزر سیمان آهک گچ 461 9.99 %14- 10.26 %11.60 منصفانه

 سیمان خوزستان سیمان آهک گچ 651 4.99 %5 10.26 %11.60 زیرقیمت

 سیمان داراب سیمان آهک گچ 141 10.43 %15- 10.26 %11.60 منصفانه

 سیمان دشتستان سیمان آهک گچ 62 33.69 %14 10.26 %11.60 قیمتباالی 

 سیمان دورود سیمان آهک گچ 133 8.68 %13 10.26 %11.60 منصفانه

 سیمان سپاهان سیمان آهک گچ 45 28.69 %15 10.26 %11.60 باالی قیمت

 سیمان سفید نی ریز سیمان آهک گچ 659 22.06 %33- 10.26 %11.60 باالی قیمت

 سیمان شاهرود سیمان آهک گچ 190 8.39 %3 10.26 %11.60 منصفانه

 سیمان شرق سیمان آهک گچ 27- 0   10.26 11.60% 

 سیمان شمال سیمان آهک گچ 127 12.43 %31 10.26 %11.60 منصفانه



 

 

 سیمان صوفیان سیمان آهک گچ 266 10.71 %10 10.26 %11.60 منصفانه

 سیمان غرب سیمان آهک گچ 644 5.43 %11 10.26 %11.60 زیرقیمت

 سیمان فارس سیمان آهک گچ 344 19.82 %1 10.26 %11.60 باالی قیمت

 سیمان فارس نو سیمان آهک گچ 487 6.85 %27 10.26 %11.60 زیرقیمت

 سیمان فارس و خوزستان سیمان آهک گچ 71 22.35 %10 10.26 %11.60 باالی قیمت

 سیمان قائن سیمان آهک گچ 3,680 4.7 %3- 10.26 %11.60 زیرقیمت

 سیمان کارون سیمان آهک گچ 147 24.02   10.26 %11.60 باالی قیمت

 سیمان کردستان سیمان آهک گچ 106- 0   10.26 11.60% 

 سیمان کرمان سیمان آهک گچ 336 5.68 %0 10.26 %11.60 زیرقیمت

 سیمان الر سبزوار سیمان آهک گچ 94 14.4 %4 10.26 %11.60 باالی قیمت

 سیمان مازندران سیمان آهک گچ 350 13.44 %1- 10.26 %11.60 باالی قیمت

 سیمان هرمزگان سیمان آهک گچ 508 8.78 %4- 10.26 %11.60 منصفانه

 سیمان هگمتان سیمان آهک گچ 352 7.9 %22 10.26 %11.60 منصفانه

 سینادارو دارویی 2,322 8.28 %31- 6.43 %2.50- منصفانه

 شکر شاهرود قند و شکر 30 73.27 %63 10.62 %3.00- باالی قیمت

 شهد قند و شکر 895 8.49 %18- 10.62 %3.00- منصفانه

 شهد ایران غذایی بجز قند وشکر 37 73.24   13.15 %21.80 باالی قیمت

 شهداب ناب خراسان غذایی بجز قند وشکر 329 6.12 %33- 13.15 %21.80 زیرقیمت

 366 5.05 %5- 8.43 %0.90 زیرقیمت
انبوه سازی امالک و 

 مستغالت

شهر سازی و خانه سازی 

 باغمیشه

 شهید قندی دستگاههای برقی 79 32.91 %24 15.93 %14.60- باالی قیمت

 شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان غذایی بجز قند وشکر 1,618 8.82 %3 13.15 %21.80 زیرقیمت

 شیر پاستوریزه پگاه گلستان غذایی بجز قند وشکر 980 10.43 %7- 13.15 %21.80 منصفانه

 شیشه دارویی رازی کانی غیر فلزی 495 6.11 %15- 7.97 %0.90- منصفانه

 شیشه همدان کانی غیر فلزی 1,303 6.18 %4 7.97 %0.90- منصفانه

 شیشه و گاز کانی غیر فلزی 2,108 2.1 %1 7.97 %0.90- زیرقیمت

 شیمی داروپخش دارویی 410 7.62 %19- 6.43 %2.50- منصفانه

 شیمیایی سینا شیمیایی 481 25.27 %10- 5.99 %3.00 باالی قیمت

 شیمیایی فارس شیمیایی 71 34.82 %39 5.99 %3.00 باالی قیمت

 صنایع بهداشتی ساینا شیمیایی 410 13.74 %7 5.99 %3.00 باالی قیمت

 شیمیایی 862 5.28 %2- 5.99 %3.00 منصفانه
صنایع پتروشیمی خلیج 

 فارس

 صنایع پتروشیمی کرمانشاه شیمیایی 490 4.97 %1 5.99 %3.00 منصفانه

 صنایع پتروشیمی گلستان شیمیایی - 0   5.99 3.00% 



 

 

 صنایع ریخته گری ایران خودرو و قطعات 3 393.67 %6 19.68 %24.00 باالی قیمت

 صنایع شیمیایی ایران شیمیایی 719 5.35 %3- 5.99 %3.00 منصفانه

 صنایع غذایی مینو شرق غذایی بجز قند وشکر 609 8.5 %13 13.15 %21.80 زیرقیمت

 صنایع نسوز توکا کانی غیر فلزی 185 17.42 %1- 7.97 %0.90- باالی قیمت

 صنعت روی زنگان فلزات اساسی 261 27.23 %4 10.6 %9.70 باالی قیمت

 صنعتی بارز الستیک و پالستیک 528 6.07 %4- 19.03 %73.80 زیرقیمت

 صنعتی بهپاک غذایی بجز قند وشکر 509 14.79 %11 13.15 %21.80 منصفانه

 صنعتی بهشهر غذایی بجز قند وشکر 525 5.07 %10 13.15 %21.80 زیرقیمت

 صنعتی بوتان ماشین آالت و تجهیزات 116 28.25 %6- 19.33 %27.70- باالی قیمت

 صنعتی روان فن آور خودرو و قطعات 112 22.56 %18- 19.68 %24.00 منصفانه

 صنعتی سپاهان فلزات اساسی 257 10.86 %21- 10.6 %9.70 منصفانه

 استخراج زغال سنگ 45 193.47 %716 12.68 %5.90 باالی قیمت
صنعتی و معدنی شمال شرق 

 شاهرود

 113 14.29 %71 8.43 %0.90 باالی قیمت
امالک و انبوه سازی 

 مستغالت
 عمران و توسعه شاهد

 300 9.25 %4 8.43 %0.90 منصفانه
انبوه سازی امالک و 

 مستغالت
 عمران و توسعه فارس

 445 6.99 %7 9.53 %20.90- منصفانه
فعالیتهای کمکی به نهاد 

 های مالی واسط
 فرابورس ایران

 تزریقیفرآورده  دارویی 970 10.17 %6- 6.43 %2.50- باالی قیمت

 فرآورده نسوز پارس کانی غیر فلزی 82 55.82 %13 7.97 %0.90- باالی قیمت

 قند و شکر 401 16.17 %4 10.62 %3.00- باالی قیمت
فرآورده های غذایی و قند 

 چهارمحال

 فرآورده های نسوز ایران کانی غیر فلزی 442 7.17 %19- 7.97 %0.90- منصفانه

 فرآورده های نسوز آذر کانی غیر فلزی 113 22.46   7.97 %0.90- باالی قیمت

 استخراج زغال سنگ 605 8.43 %1- 12.68 %5.90 زیرقیمت
فرآوری ذغال سنگ پروده 

 طبس

 فرآوری مواد معدنی فلزات اساسی 934 9.66 %16 10.6 %9.70 منصفانه

 فروسیلیس ایران فلزات اساسی 161 20.24 %14- 10.6 %9.70 باالی قیمت

 فنرسازی خاور خودرو و قطعات 42 92.88 %26- 19.68 %24.00 قیمت باالی

 فنرسازی زر خودرو و قطعات 7 126.71 %8 19.68 %24.00 باالی قیمت

 فوالد امیرکبیر کاشان فلزات اساسی 693 15.66 %0 10.6 %9.70 باالی قیمت

 فوالد آلیاژی ایران فلزات اساسی 140 12.95 %39- 10.6 %9.70 منصفانه

 فوالد آلیاژی یزد فلزات اساسی 228- 0   10.6 9.70% 

 فوالد خوزستان فلزات اساسی 614 6.18 %8- 10.6 %9.70 زیرقیمت



 

 

 فوالد کاویان فلزات اساسی 937- 0   10.6 9.70% 

 فوالد مبارکه اصفهان فلزات اساسی 302 5.63 %33- 10.6 %9.70 زیرقیمت

 فوالد هرمزگان جنوب فلزات اساسی 94 24.19   10.6 %9.70 باالی قیمت

 فوالدخراسان فلزات اساسی 128 31.25 %19- 10.6 %9.70 باالی قیمت

 فیبر ایران محصوالت چوبی 173 39.03   39.03 %0.00 منصفانه

 قاسم ایران خرده فروشی 97 40.38 %2 40.38 %1.50 منصفانه

 قطعات اتومبیل خودرو و قطعات 118 13.64 %1 19.68 %24.00 زیرقیمت

 قند اصفهان قند و شکر 884 11.34 %4 10.62 %3.00- منصفانه

 قند پیرانشهر قند و شکر 833 9.48 %5 10.62 %3.00- منصفانه

 قند تربت جام قند و شکر 661- 0   10.62 3.00%- 

 قند ثابت خراسان قند و شکر 78- 0   10.62 3.00%- 

 قند شیروان قوچان قند و شکر 136 17.86 %123 10.62 %3.00- باالی قیمت

 قند شیرین خراسان قند و شکر 864- 0   10.62 3.00%- 

 قند قزوین قند و شکر 500 9.46 %18 10.62 %3.00- منصفانه

 قند لرستان قند و شکر 524 12.05 %12- 10.62 %3.00- منصفانه

 مرودشتقند  قند و شکر 407 10.62 %4- 10.62 %3.00- منصفانه

 قند نقش جهان قند و شکر 186 39.56 %6- 10.62 %3.00- باالی قیمت

 قند نیشابور قند و شکر 247 10.68 %27- 10.62 %3.00- منصفانه

 قند هگمتان قند و شکر 541 8.77 %20- 10.62 %3.00- منصفانه

 کابل البرز دستگاههای برقی 25 105.4 %9 15.93 %14.60- باالی قیمت

 کارت اعتباری ایران کیش رایانه 607 9.64 %37 10.26 %5.50- منصفانه

 کارتن ایران محصوالت کاغذی 151 36.73 %9- 36.73 %8.90- منصفانه

 کارخانجات داروپخش دارویی 979 4.87 %3- 6.43 %2.50- منصفانه

 کاسپین تامین دارویی 3,184 6.12 %5 6.43 %2.50- منصفانه

 کاشی الوند کاشی و سرامیک 173 13.99 %27 13.99 %27.40 منصفانه

 کاشی پارس کاشی و سرامیک 934 7.33 %2- 13.99 %27.40 زیرقیمت

 کاشی تکسرام کاشی و سرامیک 37 95.78 %8- 13.99 %27.40 باالی قیمت

 کاشی حافظ کاشی و سرامیک 174 20.06 %98- 13.99 %27.40 باالی قیمت

 کاشی سعدی کاشی و سرامیک 9 200.11 %3 13.99 %27.40 باالی قیمت

 کاشی سینا کاشی و سرامیک 340 8.46 %9- 13.99 %27.40 زیرقیمت

 کاغذ پارس محصوالت کاغذی 329 10.14 %3 36.73 %8.90- زیرقیمت

 کاغذ سازی کاوه محصوالت کاغذی 45 76.93 %0 36.73 %8.90- باالی قیمت

 کالسیمین فلزات اساسی 501 7.37 %20 10.6 %9.70 زیرقیمت



 

 

 کربن ایران شیمیایی 217 14.58 %6 5.99 %3.00 باالی قیمت

 زراعت و خدمات وابسته 349 12.54 %13 11.34 %2.60 منصفانه
کشت و دام گلدشت نمونه 

 اصفهان

 کشت و صنعت پیاذر غذایی بجز قند وشکر 539 13.77 %52- 13.15 %21.80 منصفانه

 کشت و صنعت چین چین غذایی بجز قند وشکر 552 14.2 %10 13.15 %21.80 منصفانه

 93 35.13 %69 12.24 %0.30- باالی قیمت
حمل و نقل انبارداری و 

 ارتباطات 
 کشتیرانی ایران

 226 12.24 %42- 12.24 %0.30- منصفانه
حمل و نقل انبارداری و 

 ارتباطات 
 کشتیرانی دریای خزر

 کمباین سازی ماشین آالت و تجهیزات 7 108.29 %2- 19.33 %27.70- باالی قیمت

 کمک فنر ایندامین خودرو و قطعات 2 493   19.68 %24.00 باالی قیمت

 کنتورسازی ایران ابزار پزشکی 25,070 1.86 %0 1.86 %0.00 منصفانه

 کویر تایر الستیک و پالستیک 651 6.25 %1- 19.03 %73.80 زیرقیمت

 کی بی سی دارویی 576 7.58 %8 6.43 %2.50- منصفانه

 کیمیای زنجان گستران فلزات اساسی 1,377 9.14 %4 10.6 %9.70 منصفانه

 کیمیدارو دارویی 1,600 4.34 %4- 6.43 %2.50- زیرقیمت

 گروه بهمن خودرو و قطعات 152 13.88 %56 19.68 %24.00 منصفانه

 صنعتی پاکشوگروه  شیمیایی 1,507 10.72 %31 5.99 %3.00 باالی قیمت

 گروه مپنا فنی و مهندسی 527 13.81 %1- 11.11 %2.10 منصفانه

 گسترش نفت و گاز پارسیان شیمیایی 370 4.88 %9- 5.99 %3.00 منصفانه

 گل گهر استخراج کانه های فلزی 396 6.09 %11- 8.65 %6.70 منصفانه

 گلتاش شیمیایی 2,100 5.99 %6- 5.99 %3.00 منصفانه

 گلوکوزان غذایی بجز قند وشکر 1,510 12.05 %12 13.15 %21.80 منصفانه

 الستیک سهند الستیک و پالستیک 162 19.03 %1 19.03 %73.80 منصفانه

 المپ پارس شهاب دستگاههای برقی 515 13.08 %25- 15.93 %14.60- منصفانه

 المیران محصوالت فلزی 380 12.52 %7- 9.3 %7.90 باالی قیمت

 لبنیات پاک غذایی بجز قند وشکر 40 43.23   13.15 %21.80 قیمتباالی 

 لبنیات کالبر غذایی بجز قند وشکر 146 15.75 %6 13.15 %21.80 منصفانه

 لعابیران شیمیایی 49 71.55   5.99 %3.00 باالی قیمت

 لنت ترمز خودرو و قطعات 14 384.93   19.68 %24.00 باالی قیمت

 لوله و ماشین سازی فلزات اساسی 105 76.97   10.6 %9.70 باالی قیمت

 لیزینگ ایران واسطه گریهای مالی و پولی 35 35.03   6.11 %5.80 باالی قیمت

 لیزینگ ایرانیان واسطه گریهای مالی و پولی 219 8.58 %11- 6.11 %5.80 باالی قیمت

 لیزینگ خودرو غدیر پولیواسطه گریهای مالی و  131 9.68 %4- 6.11 %5.80 باالی قیمت



 

 

 لیزینگ صنعت و معدن واسطه گریهای مالی و پولی 295 4.92 %10- 6.11 %5.80 منصفانه

 مارگارین غذایی بجز قند وشکر 323 10.9 %2 13.15 %21.80 منصفانه

 ماشین سازی اراک محصوالت فلزی 98- 0   9.3 7.90% 

 ماشین سازی نیرو محرکه ماشین آالت و تجهیزات 94- 0   19.33 27.70%- 

 محورخودرو خودرو و قطعات 4 603.25 %6 19.68 %24.00 باالی قیمت

 محورسازان خودرو و قطعات 400- 0   19.68 24.00% 

 مخابرات ایران وسایل ارتباطی 469 4.13 %0 8.36 %8.20- زیرقیمت

 149 8.91 %5- 5.66 %4.60- باالی قیمت
عرضه برق،گاز،بخار و آب 

 گرم
 مدیریت انرژی امید تابان هور

 مرجان کار کاشی و سرامیک 295 57.27 %5- 13.99 %27.40 باالی قیمت

 مس باهنر فلزات اساسی 802 7.26 %6- 10.6 %9.70 زیرقیمت

 معادن بافق استخراج کانه های فلزی 2,205 5.68 %32- 8.65 %6.70 زیرقیمت

 معادن روی ایران استخراج کانه های فلزی 192 13.48 %17 8.65 %6.70 باالی قیمت

 معادن منگنز ایران استخراج کانه های فلزی 30 75.73   8.65 %6.70 باالی قیمت

 معدنی امالح ایران شیمیایی 2,020 5.95 %2 5.99 %3.00 منصفانه

 معدنی دماوند استخراج کانه های فلزی 184 74.82 %6 8.65 %6.70 باالی قیمت

 مگسال زراعت و خدمات وابسته 728 8.07 %9- 11.34 %2.60 منصفانه

 ملی سرب و روی فلزات اساسی 154 17.68 %16 10.6 %9.70 باالی قیمت

 ملی صنایع مس ایران فلزات اساسی 272 6.84 %2 10.6 %9.70 زیرقیمت

 مهرام غذایی بجز قند وشکر 1,760 16.46 %7- 13.15 %21.80 منصفانه

 مهرکام پارس خودرو و قطعات 48 30.54 %8 19.68 %24.00 باالی قیمت

 56 82.27 %390 12.24 %0.30- باالی قیمت
حمل و نقل انبارداری و 

 ارتباطات 

مهندسی حمل و نقل 

 پتروشیمی

 مواد داروپخش دارویی 1,200 5.58 %11- 6.43 %2.50- منصفانه

 ویژه لیامواد  شیمیایی 802 14.65 %16- 5.99 %3.00 باالی قیمت

 موتورسازان تراکتور خودرو و قطعات 43 145.77 %4- 19.68 %24.00 باالی قیمت

 موتوژن دستگاههای برقی 662 8.23 %12 15.93 %14.60- زیرقیمت

 نساجی بروجرد منسوجات 53 73.75   72.13 %16.30 منصفانه

 نصیر ماشین خودرو و قطعات 442 9.13 %21 19.68 %24.00 زیرقیمت

 نفت ایرانول فرآورده های نفتی 961 4.52 %6- 6.08 %22.70- منصفانه

 نفت بهران فرآورده های نفتی 1,775 4.86 %22- 6.08 %22.70- منصفانه

 نفت پارس فرآورده های نفتی 823 5.15 %2- 6.08 %22.70- منصفانه

 پاسارگادنفت  فرآورده های نفتی 375 8.28 %20- 6.08 %22.70- باالی قیمت

 نفت سپاهان فرآورده های نفتی 1,318 5.68 %18- 6.08 %22.70- منصفانه



 

 

 نورد آلومینیوم فلزات اساسی 75 21.63 %24 10.6 %9.70 باالی قیمت

 نورد قطعات فوالدی فلزات اساسی 366 13.87 %15- 10.6 %9.70 باالی قیمت

 0.90% 8.43   0 -350 
انبوه سازی امالک و 

 مستغالت
 نوسازی و ساختمان تهران

 نوش مازندران غذایی بجز قند وشکر 152 25.51 %0 13.15 %21.80 باالی قیمت

 نیرو محرکه خودرو و قطعات 63 35.97 %33 19.68 %24.00 باالی قیمت

 نیروترانس دستگاههای برقی 363 14.33 %28- 15.93 %14.60- منصفانه

 نیروکلر شیمیایی 226 21.38 %15 5.99 %3.00 باالی قیمت

 همکاران سیستم رایانه 477 8.06 %1 10.26 %5.50- منصفانه

 واسپاری ملت واسطه گریهای مالی و پولی 125 9.21 %8 6.11 %5.80 باالی قیمت

 


