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کته بیان  است، ی اختصار  ای پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران با یک نماد بوریس که بصورت حروفتمایم شر

 آنها سادهیم
ی
 تر باشد. شوند تا شناسایی و معر ف

کت ستیل  است.  شده هیته هیشما ار یهممجموعه  میتوسط تصنعت[  کی]به تفک بوریس هایشر

 

 

 

  ی  دارو هگرو 

  دلقما  دکییم  برکت 

  شفا  وپخش  دزهراوی 

  دروز  دبالک  دفارا

  دسبحا  دفرا   والب  

ی  دجابر  دتولید   دشبر

  ردابو   دسینا  ریشمک

  هجرت  ددام  دسبحان

ی   درهآور  دشییم   کاسپیر

 ددانا یک ی  یس  هجرت

  دتماد  دارو  دتوزی    ع
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  تیپیکو  دپارس  دیران 

  درازک  داوه  دعبید

ی   دقاضی   دلر   دامیر

 دسانکو  لدکپسو   دالب  

  دکوثر  وپخش وتعاون

   

  یساسا تفلزا هگرو 

 فنوال میدکو کیمیا فوال د

 هرمز فساپا فوالژ ذوب

 ارفع فایرا فالو م فخوز

 فروی فباهبی  وتوکا کاوه

 فخاس فرآور فنفت فوالی

 فرسب کویر فافزا وسدید

 زنگان فرزین فاهواز فجر
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 فمیل فسازان فگسب   فپنتا

ی  فلوله فتوسا فنورد  فاسمیر

وار ی  فروس فمراد فجهان فسب 

 فروسیل غدیرف  

     

  کنبا هگرو 

  ید  لومل  توتجار 

  انوسی  شدوگر   ردوبصا

ی   توبمل   راوپاس  وزمیر

  سوپار   روخاو   دوآین

  ناسام  روکا  توپس

 
 

 
  نونوی

   

  هنرایا هگرو 
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  متسیس  نمدارا  ررانفو 

  شرکی   ا رافز   م ا مرق

  پرتا   ا آو  نف  شتاپکی

  پ س  تپرداخ  پآ

  رمفاخ  رسپیدا   ا افر 

 توسن  

   

  تعزرا هگرو 

  انزبی  ازفک  تشزد

  غسیمر    هتلیس  رزکوث

  هآیند  مزقیا  ازمگس

ی   س  رزپا   تزکش   آبیر

ی   تزگلدش  نزماها   فزشر

 سپید  زمالرد  دزمالر 
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  کامل  هگرو 

  پ س آ    سثزاگر   بثغر 

  دثالون  سثفار   نکرما

  ماثن  نکیسو    یثقزو 

ا  دثشاه   اثعتم   نثب 

  رذوآ  نثجوا  دثابا

  رو ثن  زوثخو   توساخ

  قثرسر   اثاصف  دثرو 

  نثمسک  نثاژ   تثاخ

  اسثنو   اسثتو   دثامی

دی  ماثنظ  زثبهسا   سثبر

  نثاما   ا ثعمر   غا ثب

  سو وت  

   

  یگذار   هشمای هگرو 



   

6 
 

  اوصن  مسوتو    ر وسپه

  بوسکا   نگوهرا  اوتوص

   وای    توصنع  نآریا

  اوپس  تومل  اپوسا

  هوسپ  سیپرد  اوپوی

   وگسب    سدببر   نومها

  نوآری  وجایم  اصب

  هوبیم   تفال   موخارز 

  وبوعیل  الاعت   ا وایر 

   مدیریت  نوکبهم   نوب  هم

 شچشمه ومدیر وهامون

  وبیمه وسبحان وآوا

 واعتبار  
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  تمخابرا هو گر 

   ر اخاب

   ههمرا

   

  ی  شیمیا ت محصول  هگرو 

ول   مارون  شکربن   شپاکسا  شلرد  شکببر   پب 

  تاپیکو  جم پیلن  شفن  شکف  شامال  فارس

  بوعیل  شارو م  جم  شپارس جهرم  آریا

و  شدوص  شفارا  ساینا  شمواد و  وپب    شپب 

  پارسان  شپدیس  شوینده  شجم  شتوکا  قرن

   زنجان
 

نگ   شصدف  کرماشا  پارس  شاراک  شر

از  شکلر  کلر  ان  شبر   خراسان   داراب  شبر

  شبصبر   شتویل  فسا  زاگرس  شگویا  شغدیر

  شلعاب  شگل  شپیل  شصفها  پاکشو  شخارک

 شفارس شسینا کیمیاتک شاروم شاراک نوری
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 شکام شفن    

   

  لقن و  لحم هگرو 

   حکشت  

 
 
 
 

 
  دحتای

  احآس  احپارس

  لتوری   حسبر 

   لحری  احتوک

   و حپب    احاری

 حگهر  ردحبن

   نحآفری  سحفار 

و حسینا  حپب 

 

 آی   لقن و  لحم هگرو 

   ر حخز 
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ا و  ت آل  ماشی    هو ر گ   تتجهی  

  اتکمب  تپمتر 

  هوتوش  رلخز 

  ونتک  اتکش

  االبس  املرس 

   تکمبا  نالبوت

 تایرا 

   

  چگ  و  کآه ،نسيما هگرو 

  سجام  شود  سالر  سیتا

وا ی   سدور  سغرب  سخزر  سب 

  سکارون  سقاین  سخاش  سنبر 

  سخوز  سشمال  سفار  سفارس

  سفانو  سهرمز  سمتاز  ساربیل

ق   سبهان  ساوه  ساراب  سرسر
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  ساروم  سبجنو  ساروج  سیال م

   سدشت  سپاها
ی
  سصفها  سصوف

  سمازن  ماسکر   سخواف  سکرد

ان  سباقر  سیدکو  سهگمت  سب 

 سآبیک سغدیر    

   

  تمنسوجا هو گر 

 صنايع بلوچ   سو نت

ی قائمشهر     ننطري  نساج 

و   ونمرين   جنب 

    رنشا 

   

  رکش و  د قن هگرو 

  رقچا   تقهكم  وقيست  تقثاب
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ي    نقزوي   د قشه قند ياسو ج    نقرسر

  تقلرس   و قمر  نيشكر هفت تپه     ا قصفه

  شقنق   ر قشك توسعه نيشكر    اقنيش

ب   قشبر     ا قپبر   مقارو    تقب 

    مقجا       

   

  ت  نف یفرآوردها هگرو 

ما  انشپ   تونف  اشسپ ن شر

ا ا نفت قشم   نشب    نر شبه  زشر

وشيیمی همدان    ردشبن ان  نشاوا پب     لشر

ي و همدان    زشب  ی  پب    ساشپ  گنشر

وشيیمی سلمان   تفشن ی  پب    سفار   شج 
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  همبی هگرو 

  ابسام  يوآفر   ادان

   يوراز   ننوي  زالب  

  نپارسيا  ونب  يود

ی   ربخاو   سبپا   وسیر

  ماتكا  دموش   تمل

  نوتعاو   ااتكاس  ايآس

  ظوحاف  نبارا  توحكم

   ياتكا  نبارا  نآرما

  مومعل   ر كوث  نميه

 
   

 ما

   

   بآ و  قبر  هعرض هگرو 

   سبزاگر   نبگيال    دنسه  دبپيون
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و   دندماو  وشيیمی دماوند  مشاور نبر   اآباد پب 

وگاه عباسپور   مبجهر  ی  ا برق مپن نبر   مبیر

وگاه دز    جبكهنو    انبمپ انرژي سپهر   نبر

و دماوند    و ونبر  وگاه فارس   پب    ربفج نبر

  ابصب ل برق منج خليج فارس   روهو 

   

  غذای   ت محصول  هگرو 

  ونغپي  وغشوك  نغشا   ا غمهر   نغيوا  شر غکو 

ی    اخودكف ی چیر    بغشهدا  هغپون  رغبشه   كبهپا چیر

ی   غالب    اغگلپ  اغگلست صنايع گلستان   مغسال      غگرج 

  مغدا  اغشصف  الغگي  رذغپآ صنايع شبر    كتب  

ی  آرد تجارت   لغگ ی   و غصیر    ر وبشه  اغويت  غچیر

  دغشه  گغمار   رذغا   ز غگ  شو غن  رذغشا

  شو غبهن  سغفار   كغپا  غنيیلی  غكوالك   رغز 
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  ونيمغ  تشغد  سغدي  رغبها غناب 

   

  مایل یگر   هواسط هگرو 

ی    نوايرا   تولمل   ولبر

  منولص  سولپار   اولساپ

  رولکا واسپاري آيندگان    نولبهم

  رولغد    نولنوي 

   

  یسومهند فت   تخدما هگرو 

  ورتك صنعت ساختمان   انرمپ

ی جنوب   الو خف   اتاب توربیر

  الو تپ شمهندیسی جو   كرني

 بهسازان صنايع   پيمانكاري نوين   
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   ت سایرمحصول  هگرو 
 
فل کای   ی ز غی 

  اكمين كابگن    ركاذ

   ا ساير    ا كايت   ا كرس 

   ككخا  زكور   یكراز 

   ا كفر   هدكبا  سكفپار 

  د و سفار   كيساب  نكمرجا

  اكساپ  اشلي  اكتوك

   يكقزو  ستو    مكرسا

   ر كفرآو   استب     كپشبر 

ی   توكا    ا كهمد یم بی   سبر

 یسسفا  یمقره ساز   زكگا

یر ساذ      
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  نرستورا و  لهت هگرو 

 هما   نگشا

 خدمات نوساز    ر گكوث

 توسعه گردشگري   اسمگ

ی   اگدن   گنگیر

   شگكي  سگپار 

   

  یاه هدستگا و  ت آل  ماشی    هگرو 
 
   برق

ان    و نسفار ب   ببشها  چبسوي       سبب 

 برانس     و نبر   وبنبر   ببكا

    كبت  بالب    ابايك  مبكا

و ترانسفو        وتبمو  نبر
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  یفلز  یها هکان  جاستخرا  هگرو 

  قكباف  ر تكنا 411صگل سنگ آهن  اكام

  نومعاد
 
 

ق  سنگ آهن شر
 

 212صمعاد
 

  وتاصيك   ر كگه

   لكگ  ر  و كن 412صمعاد اآلومين  اكدم

ی   لاپا 309صگل   وامبر   دكچا   كمنگبی

   تجیل 1411صگل 039صگل  ر فز    يكرو 

   

  طواس مایل ینهادها هب کمیک  یها تفعالی هگرو 

 اميد   1انرژي  التكا  سبور ار ف

  نتنوي  2انرژي  دتماون  3انرژي

د  تتمل   س  ولوت   س ركبو   ه سبر

ی سپهر   كاال    دتماون  الاكا تامیر

ده گذار   سر و ب ی   س رنبو    یسبر    امیر
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  نتمد    النكا  

   

  کشامی و  کایسر   هگرو 

ی  گلسار   دكلون
  سكپار  كچيتی

ز    يكسعد   هكساو  كآرا  شاميك الب 

ا   مكهرا  اكاصف كنگار    مكب 

ی كاشمر    ظكحاف
  فكصد كنيلو  كایسر

   

  ارتبایط لوسای و  ا ه هدستگا تساخ هگرو 

  ملپيا  الكم  سلپار 

   

  کیپلست و  کلستی هگرو 

ی    كسپال   اسپا  هپلول  دپبر

  دپسهن   ر پتاي  اپارت  شپدرخ

  نپكرما  تسپال   نپشاه  رپكوي

    



   

19 
 

  

  تارتباطا و  تاطلعا هگرو 

   ناوا   بو  یها

  کآسیات  زاپردا

   

ا ر سای هگرو    لنق و  لحم تتجهی  

  راعتبوا

 ولتجار 

   

  زگا  و  تنف جاستخرا  هگرو 

 ا پرشي  تشساخ

احفار   یار فح    یپبر

   تقطعا تساخ و  و خودر  هگرو 

يز خودر و   ورنا  خكرمان  خفناور  012صايپا ريخته گري تب 

  خنصبر   رخكا  لخديز   412صخود  403صايپا  رختو 

  ر و خموت  اختوق  شخپوي  0004صخود  112صايپا  اخساپ
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  خفبی   رخمحو   ز ا خوس 1404صخود 038صايپا  نخبهم

   هخمحرك   تخريخ  دتشتا  1412صخود  048صدف   خگسب  

  نخاذي  قخرسر   هخكاو   203صايپا ان خودرو كرم  كخكم

   ر خمه  رخاو   لخليب  143صايپا ايران دوچرخ     ا خزامي

  نخاه   ر خز    ا خعمر   308صايپا  104صايپا  سخپار 

ا   شخچرخ  412صايپا خيمن  خاذر    كخب 
  

   گخرين

  تخلن    408صدف  0012صخود     

   

  شگریم و  یهی   یها تفعالی هگرو 

 وهبی 

   

  ی ا  هچندرشت هگرو 

  قو وصند  اشست

  112صشستا   ر وغدي

ی ا   كوبان  سیر

     دوامي 
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 ی ر کامپیوت  ت محصول  د تولی هگرو   

   

  امادیر 
 

 امنار    د عما

   

  یفلز  ت محصول  تساخ هگرو 

  فالیمی   متفبس  ش وفج   رذفا

  مفجا   ا فببر    فسلبر    كفارا

ی پارس    نچد ژ  ماشیر يز     يفبی    تب 

    افام  اكي  

   

  صنعت   یپیمانکار  هگرو 

 نوسازي صنايع   س ال با

 تكاپو   اخصدر 

  اوپس   
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  چوی   ت محصول  هگرو 

 نكا    ر چخز 

 فريم    چفيب  

 سيماچوب  ا چنوپ

   

  لزغا جاستخرا  هگرو 

  قکرسر   سکطب
و       ر کبر

ز   زغال سنگ الب 
  لکزغا

 

  یکاغذ  ت محصول  هگرو 

   

  فلطی  ا چكاپ  ا چبسپ  هچكاو 

  نچكار   مچكار  كاغذ مراغه 

 

 
 
 

 دبا هگرو 
 

  غ

   

  ومیل
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 چرمش

 

  فرویسر  هخرد هگرو 

 

   

  هرفا  قاف  مقاس

 

  رانتشا هگرو 

   

  تچافس

   

  همعامل لقاب يگذار   هشماي قصندو  هگرو 

 تصميم كاردان یاقوت الماس اوصتا ثروت  پاالیش

وزه سبر  آساميد داريك پويا  دارا يكم    ومدیر فبر

ی  ويرسو آوا  همای اطلس  فردا آسام گنجیر

 كاريس    پارند سپاس  سخند  رويش استارز آگاس

ی  نوآور  شو
 فراز اعتماد آكورد وبازار 1آی 

 کارین آساس ثروتم  صايند زرين  آشناتك مدير
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ی  ارزش
ی  آرمایی ی  کیان افران صنوين پارتیر  نگیر

 افق ملت آتيمس ارمغان  دمعيار ونچر صغرب كمند

ی يكم وزا دارا بذر خاتم فنابا 1تهران امیر  فبر

ی یکم رماس 2رشد وزا کارا امیر  هامرز عیار فبر

 2دارا پاداش گوهر ثبات کامیاب اهرم آرام

ی  زر مثقال  نهال کهربا مایی  سپیدما سحرخبر

 داریک کمان رشد یارا انار سالم زیتون

ی  داریوش مروارید پادا 2عبار 2طال صنم  ثمیر

 صایند آتیمس گنبد تاراز ویستا تهام سیناد

 2پاداش 2نهال گنجینه 2گوهر 2همای 2کارا 2افران

 2پادا 4کمند 2یاقوت 2مثقال  2کمند اوج 2کهربا

وزا 2ثبات 4ارزش 4کارا 4افران 2ثروتم  2گنجینه 2فبر

 2سپیدما 2کاریس 2زرین 4اوصنا 2صنم 4آسام 2اطلس
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