
Namaadصنعت گروهنمادنام

30SherkateBozorg_D--بزرگ شرکت30قیمت شاخص

50Sherkat_D--شرکت 50قیمت شاخص

50SherkatGeymat_Dشرکت50قیمت شاخص

AAP_Share_D آن به وابسته فعالیتهاي و رایانه آپپرشین پرداخت آسان

AbzaralatePezeshki_D-- اندازهگیري و اپتیکي ابزارپزشکي،قیمت شاخص

AFRA_Share_Dآن به وابسته فعالیتهاي و رایانهافراافرانت

Agriculture_D-- وابسته خدمات و زراعتقیمت شاخص

AKHABER_Share_D مخابراتاخابرایران مخابرات

AKONTOR_Share_D اندازهگیري و اپتیکي ابزارپزشکي،آکنتورایران کنتورسازی

ALBORZ_Share_D اجتماعي جزتامین به بازنشستگي وصندوق بیمهالبرزالبرز بیمه

AliazhAluminiumKha

AnbohSazi_D-- مستغالت و امالك سازي، انبوهقیمت شاخص

ANFORMATIC_Share_D آن به وابسته فعالیتهاي و رایانهانفورماتیکایران انفورماتیک گسترش

APARDAZ_Share_Dارتباطات و اطالعاتاپردازپرداز داده آتیه

ARFA_Share_D اساسي فلزاتارفعارفع فوالد و آهن

ARIYAN_Share_Dگذاریها سرمایهآریانآریان پارس گذاری سرمایه

ARMAN_Share_Dاجتماعي جزتامین به بازنشستگي وصندوق بیمهآرمانآرمان بیمه

ASIA_Share_D اجتماعي جزتامین به بازنشستگي وصندوق بیمهآسیاآسیا بیمه

ASP_Share_Dمستغالت و امالك سازي، انبوهپ س آپ.س.آ

AYANDEH_Share_Dوابسته خدمات و زراعتآیندهپارس بهشت سازان آینده بازرگانی

AzadeShenavar_Dقیمت شاخص

BALAS_Share_Dصنعتي پیمانكاريباالسآهن راه تاسیسات ساختمان مهندسی

Baltic_Dقیمت شاخص

Bank_D-- اعتباري موسسات و بانكهاقیمت شاخص

BazarAvalFarabours_D--فرابورس اول بازارقیمت شاخص

BazarDovomFarabour_D--فرابورس دوم بازارقیمت شاخص

BazdehBazar_D--بازار بازدهقیمت شاخص

BazdehNagdi_D--نقدی بازدهقیمت شاخص

BEAKHTAR_Share_D برقي دستگاههاي و آالت ماشین باخترباختر كابل

BEALBOR_Share_D برقي دستگاههاي و آالت ماشین بالبرالبرز كابل

BEDKO_Share_Dموتور نقلیه وسائط فروشی وخرده عمده تجارتبدکودیوکس ای زنجیره فروشگاههای

BEFAJR_Share_D گرم بخاروآب گاز، برق، عرضه بفجرفجر پتروشیمي

BEHPAK_Share_Dشكر و قند جز به آشامیدني و غذایي محصوالتبهپاکبهپاک صنعتی

BEIKA_Share_D برقي دستگاههاي و آالت ماشین بایكاكابلسازيایران

BEKAB_Share_D برقي دستگاههاي و آالت ماشین بكابصنایعجوشكابیزد

BEKAHNOJ_Share_Dگرم بخاروآب گاز، برق، عرضهبکهنوجکهنوج ماهتاب برق تولید

BEKAM_Share_D برقي دستگاههاي و آالت ماشین بكامقندي شهید تولیدي كارخانجات

BEKHAVAR_Share_Dاجتماعي جزتامین به بازنشستگي وصندوق بیمهبخاورخاورمیانه زندگی بیمه

BEMAPNA_Share_Dگرم بخاروآب گاز، برق، عرضهبمپنامپنا عسلویه برق تولید

BEMILA_Share_Dموتور نقلیه وسایل جز به فروشي عمده تجارتبمیالوفوالدمیالد آهن بازرگانی توسعه

BEMOTO_Share_D برقي دستگاههاي و آالت ماشین بموتوموتوژن

BENIROO_Share_D برقي دستگاههاي و آالت ماشین بنیرونیروترانس

BEPAS_Share_Dاجتماعي جزتامین به بازنشستگي وصندوق بیمهبپاسپاسارگاد بیمه

BESAMA_Share_D اجتماعي جزتامین به بازنشستگي وصندوق بیمهبساماسامان بیمه

BESHAHAB_Share_D برقي دستگاههاي و آالت ماشین بشهابشهاب پارس المپ

BESWITHC_Share_D برقي دستگاههاي و آالت ماشین بسویچپارسسویچ

BETAK_Share_D برقي دستگاههاي و آالت ماشین بتكتك كابلسازي

BETERANS_Share_D برقي دستگاههاي و آالت ماشین بترانسترانسفو ایران

BHEKMAT_Share_Dاجتماعي جزتامین به بازنشستگي وصندوق بیمهبحکمتصبا حکمت بیمه

Bimeh_D-- اجتماعي جزتامین به بازنشستگي وصندوق بیمهقیمت شاخص

BOURSE1_Share_Dواسط مالی نهادهی به کمکی فعالیتهای1بورسبهادار اوراق بورس کارگزاری



BOURSE2_Share_Dواسط مالی نهادهی به کمکی فعالیتهای2بورسبهادار اوراق بورس مالی نهادهای

BOURSE3_Share_Dواسط مالی نهادهی به کمکی فعالیتهای3بورسبهادار اوراق بورس اشخاص سایر

CEARAB_Share_D گچ و آهك سیمان، سارابداراب سیمان

CEARBIL_Share_D گچ و آهك سیمان، ساربیلاردبیل آرتا سیمان

CEBAGHER_Share_Dگچ و آهك سیمان،سباقرباقران سیمان

CEBAHAN_Share_D گچ و آهك سیمان، سبهانبهبهان سیمان

CEBOJNOO_Share_D گچ و آهك سیمان، سبجنوبجنورد سیمان

CEDASHT_Share_D گچ و آهك سیمان، سدشتدشتستان سیمان صنایع

CEDOUR_Share_D گچ و آهك سیمان، سدوردورود سیمان

CEFANO_Share_D گچ و آهك سیمان، سفانونو فارس سیمان

CEFAR_Share_D گچ و آهك سیمان، سفارسیمانفارس

CEFARS_Share_D گچ و آهك سیمان، سفارسخوزستان و فارس سیمان

CEGHARB_Share_D گچ و آهك سیمان، سغربسیمانغرب

CEGHAYEN_Share_D گچ و آهك سیمان، سقاینقائن سیمان

CEHEGMAT_Share_D گچ و آهك سیمان، سهگمتسیمانهگمتان

CEHORMOZ_Share_D گچ و آهك سیمان، سهرمزسیمانهرمزگان

CEILAM_Share_D گچ و آهك سیمان، سیالمایالم سیمان

CEJAM_Share_Dگچ و آهك سیمان،سجامآسیا غرب سیمان مجتمع

CEKAROON_Share_D گچ و آهك سیمان، سكارونكارون سیمان

CEKERMA_Share_D گچ و آهك سیمان، سكرماكرمان سیمان

CEKHAF_Share_Dگچ و آهك سیمان،سخوافخواف مجد سیمان

CEKHASH_Share_D گچ و آهك سیمان، سخاشسیمانخاش

CEKHAZAR_Share_D گچ و آهك سیمان، سخزرخزر سیمان

CEKHOOZ_Share_D گچ و آهك سیمان، سخوزخوزستان سیمان

CEKORD_Share_D گچ و آهك سیمان، سكردكردستان سیمان

CELAR_Share_Dگچ و آهك سیمان،سالرالرستان سیمان شرکت

CEMAZAN_Share_D گچ و آهك سیمان، سمازنسیمانمازندران

CEMOTAZ_Share_Dگچ و آهك سیمان،سمتازکرمان ممتازان سیمان

CENEYR_Share_D گچ و آهك سیمان، سنیرنيریز سفید سیمان

CEOROUM_Share_D گچ و آهك سیمان، سارومسیمانارومیه

CEPAHA_Share_D گچ و آهك سیمان، سپاهاسیمانسپاهان

CEROOD_Share_D گچ و آهك سیمان، سرودسیمانشاهرود

CESFAHA_Share_D گچ و آهك سیمان، سصفهاسیماناصفهان

CESHARGH_Share_D گچ و آهك سیمان، سشرقشرق سیمان

CESHOMAL_Share_D گچ و آهك سیمان، سشمالشمال سیمان

CESOOFI_Share_D گچ و آهك سیمان، سصوفيصوفیان سیمان

CETRAN_Share_D گچ و آهك سیمان،سترانتهران سیمان

CHAFFSET_Share_D تکثیر و چاپ انتشار، چافستافست

ChandReshteSanati_D-- صنعتي اي رشته چند شرکتهايقیمت شاخص

CHEBESPA_Share_D كاغذي محصوالت چبسپاپارس بندي بسته

CHEFIBER_Share_D چوبي محصوالت چفیبرایران فیبر

CHEKAPA_Share_Dكاغذي محصوالتچکاپاپارس کاغذ صنایع گروه

CHEKAREM_Share_D كاغذي محصوالت چكارممشهد كارتن

CHEKAREN_Share_D كاغذي محصوالت چكارنایران كارتن

CHEKAVEH_Share_D كاغذي محصوالت چكاوهصنایعكاغذسازيكاوه

CHENOPA_Share_D چوبي محصوالت چنوپابهمن 22 نیوپان

ChineseYuan_D--چین یوانقیمت شاخص

CoalMining_D-- سنگ زغال استخراجقیمت شاخص

DAMAVAND_Share_D گرم بخاروآب گاز، برق، عرضهدماونددماوند برق تولیدنیروی

DANA_Share_D اجتماعي جزتامین به بازنشستگي وصندوق بیمه دانادانا بیمه

DARAB_Share_Dشیمیایي محصوالتدارابداراب پتروشیمی

Daroee_D-- دارویي محصوالت و موادقیمت شاخص



DAROO_Share_D دارویي محصوالت و مواد داروكارخانجاتداروپخش

DastgahayeBargi_D-- برقي دستگاههاي و آالت ماشینقیمت شاخص

DEABID_Share_D دارویي محصوالت و مواد دعبیددكترعبیدي البراتوارداروسازي

DEABOR_Share_D دارویي محصوالت و مواد دابورابوریحان داروسازي

DEALBOR_Share_D دارویي محصوالت و مواد دالبرالبرزدارو

DEAMIN_Share_D دارویي محصوالت و مواد دامینامین داروسازي

DEBALK_Share_D دارویي محصوالت و مواددبالکالبرزبالک دارویی مواداولیه

DEDAM_Share_D دارویي محصوالت و مواد ددامپارس فارمد زاگرس داروسازي

DEFARA_Share_D دارویي محصوالت و مواد دفارافارابي داروسازي

DEFRA_Share_D دارویي محصوالت و مواد دفراایران تزریقي فرآوردههاي

DEHAVI_Share_Dدارویي محصوالت و مواددحاویالحاوی

DEHDASHT_Share_Dشیمیایي محصوالتدهدشتدهدشت پتروشیمی صنایع

DEJABER_Share_D دارویي محصوالت و مواد دجابرجابرابنحیان داروسازي

DEKIMI_Share_D دارویي محصوالت و مواد دكیميكیمیدارو

DEKOSAR_Share_D دارویي محصوالت و مواد دكوثركوثر داروسازي

DELER_Share_D دارویي محصوالت و مواد دلراكسیر داروسازي

DELOGHMA_Share_D دارویي محصوالت و مواد دلقمالقمان دارویي

DEOSVEH_Share_D دارویي محصوالت و مواد داسوهاسوه داروسازي

DEPARS_Share_D دارویي محصوالت و مواد دپارسدارو پارس

DERAZAK_Share_D دارویي محصوالت و مواد درازكرازك دارویي

DEROOZ_Share_D دارویي محصوالت و مواد دروزروزدارو داروسازي

DESANKO_Share_D دارویي محصوالت و مواددسانکوانکولوژی سبحان داروسازی

DESHIMI_Share_D دارویي محصوالت و مواد دشیميداروپخش داروئي شیمي

DESHIRI_Share_Dدارویي محصوالت و مواددشیریدارو شیرین

DESINA_Share_D دارویي محصوالت و مواد دسیناسینا داروسازي

DESOBHA_Share_D دارویي محصوالت و مواد دسبحاسبحان دارویي گروه

DESOBHAN_Share_D دارویي محصوالت و مواد دسبحاندارو سبحان

DETEHRAN_Share_D دارویي محصوالت و مواد دتهراندارو تهران داروسازي

DETMAD_Share_D دارویي محصوالت و مواد دتمادتولیدمواداولیهداروپخش

DETOLID_Share_D دارویي محصوالت و مواددتولیدتولیددارو داروسازی

DEY_Share_Dاعتباري موسسات و بانكهادیدی بانک

DEYRAN_Share_D دارویي محصوالت و مواد دیرانایراندارو

DEZAHRAVI_Share_D دارویي محصوالت و مواد دزهراويداروسازيزهراوي

Dollar_D--دالرقیمت شاخص

EmiratiDirham_D--امارات درهمقیمت شاخص

ENERGY1_Share_Dواسط مالی نهادهی به کمکی فعالیتهای1انرژیانرژی بورس مالی نهادهای

ENERGY2_Share_Dواسط مالی نهادهی به کمکی فعالیتهای2انرژیانرژی بورس فعاالن

ENERGY3_Share_Dواسط مالی نهادهی به کمکی فعالیتهای3انرژیانرژی بورس اشخاص سایر

EntesharVaChap_D-- تکثیر و چاپ انتشار،قیمت شاخص

EstekrajeNaft_D-- اکتشاف جز جنبي خدمات و گاز نفت استخراجقیمت شاخص

ETEKAE_Share_Dاجتماعي جزتامین به بازنشستگي وصندوق بیمهاتکایایرانیان اتکایی بیمه

ETEKAM_Share_Dاجتماعي جزتامین به بازنشستگي وصندوق بیمهاتکامامین اتکایی بیمه شرکت

ETELA_Share_Dگذاریها سرمایهاعتالالبرز اعتالء گذاری سرمایه شرکت

EUR_D--یوروقیمت شاخص

FAJR_Share_D اساسي فلزات فجرامیركبیركاشان فوالد

FALAT_Share_Dگذاریها سرمایهفالتایرانیان فالت معادن صنایع گروه

FAMA_Share_D فلزي محصوالت ساخت فاماآما صنعتي

FANAVA_Share_Dآن به وابسته فعالیتهاي و رایانهآوا فنآوا فن گروه

FaniVaMohandesi_D-- مهندسي و فني خدماتقیمت شاخص

FARABOURSE_Share_D--فرابورسقیمت شاخص

FARAK_Share_D فلزي محصوالت ساخت فاراكاراك سازي ماشین

FARAVAR_Share_D اساسي فلزات فرآورفرآوريموادمعدنيایران



FaravardehayeNafti_D-- اي هسته سوخت و كك نفتي، هاي فراوردهقیمت شاخص

FARS_Share_D شیمیایي محصوالت فارسفارس خلیج پتروشیمي صنایع

FASA_Share_Dشیمیایي محصوالتفسافسا پتروشیمی

FAZAR_Share_D فلزي محصوالت ساخت فاذرآذرآب صنایع

FBASTEM_Share_D فلزي محصوالت ساخت فبستممشهد صنایعبستهبندي

FBIRA_Share_D فلزي محصوالت ساخت فبیراایران بندي بسته

FEAFZA_Share_Dاساسي فلزاتفافزاسپاهان افزا فوالد

FEAHWAZ_Share_D اساسي فلزات فاهوازاهواز نوردولوله

FEALUM_Share_D اساسي فلزات فالومآلومتك

FEASMIN_Share_D اساسي فلزات فاسمینكالسیمین

FEBAHONAR_Share_D اساسي فلزات فباهنرشهیدباهنر مس

FEIRA_Share_D اساسي فلزات فایراآلومینیومایران

FEKHAS_Share_D اساسي فلزات فخاسخراسان فوالد

FEKHOZ_Share_D اساسي فلزات فخوزخوزستان فوالد

FelezateAsasi_Dاساسی فلزاتقیمت شاخص

FELOLEH_Share_D اساسي فلزات فلولهلولهوماشینسازيایران

FEMELI_Share_D اساسي فلزات فمليایران مس صنایع ملي

FEMORAD_Share_D اساسي فلزات فمرادآلومراد

FENAVAL_Share_D اساسي فلزات فنوالآلومینیوم نورد

FENAVARD_Share_D اساسي فلزات فنوردفوالدي نوردوقطعات

FEOLAD_Share_D اساسي فلزات فوالداصفهان مباركه فوالد

FEOLAJH_Share_D اساسي فلزات فوالژایران آلیاژي فوالد

FEOLAY_Share_D اساسي فلزاتفوالییزد آلیاژی فوالد صنایع

FEPANTA_Share_D اساسي فلزات فپنتاسپنتا

FEPARS_Share_D اساسي فلزات فپارسپارس آلومینیم

FEROM_Share_D اساسي فلزات فرومتولیدفرومولیبدنكرمان

FEROS_Share_D اساسي فلزات فروسایران فروسیلیس

FESADID_Share_D اساسي فلزات فسدیدسدید تجهیزات و لوله

FESEPA_Share_D اساسي فلزات فسپاگروهصنعتيسپاهان

FESORB_Share_D اساسي فلزات فسربایران سربوروي ملي

FEZARIN_Share_Dاساسي فلزاتفزرینآسیا معدن زرین

FirstMarket_D--اول بازارقیمت شاخص

FJAM_Share_D فلزي محصوالت ساخت فجامجامدارو

FJOOSH_Share_D فلزي محصوالت ساخت فجوشایران اكسیژن و جوش

FLAMI_Share_D فلزي محصوالت ساخت فالميالمیران

FNERGY_Share_D فلزي محصوالت ساخت فنرژيگسترشصنایعانرژيآذرآب

FOKA_Share_D اساسي فلزات فوكافوالدكاویان

FooladKharidNaghdi_D--فوالدخریدنقدیقیمت شاخص

FSOLIR_Share_D فلزي محصوالت ساخت فسلیرسولیران

Furniture_D--مبلمانقیمت شاخص

GarardadAtiSeke_D--سکه قراردادآتیقیمت شاخص

Gazaee_D-- شكر و قند جز به آشامیدني و غذایي محصوالتقیمت شاخص

GCAB95_D--95آبان آتی سکهقیمت شاخص

GCDY95_D--95دی آتی سکهقیمت شاخص

GCES95_D--95اسفند آتی سکهقیمت شاخص

GCOR96_D--96اردیبهشت آتی سکهقیمت شاخص

GCSH96_D--96شهریور آتی سکهقیمت شاخص

GEKISH_Share_Dرستوران و هتلگکیشکیش آبادگران ورفاهی توریستی

GEPARS_Share_Dرستوران و هتلگپارسپارس کارگزاران رفاهی امور

GHALBER_Share_D شكر و قند جز به آشامیدني و غذایي محصوالت غالبرلبنیاتكالبر

GhaleeFrooshNaghdi_D--نقدی فروش قالیقیمت شاخص

GhaleeKharidNaghdi_D--نقدی خرید قالیقیمت شاخص



GhandVaShekar_D-- شكر و قندقیمت شاخص

GHASEM_Share_Dموتوري نقلیه وسایل فروشي،باستثناي خردهقاسمایران قاسم

GHAZVIN_Share_D شكر و قند قزوینقزوین قند كارخانجات

GHEAZAR_Share_D شكر و قند جز به آشامیدني و غذایي محصوالت غاذركشتوصنعتپیاذر

GHEBEHNOOSH_Share_D شكر و قند جز به آشامیدني و غذایي محصوالت غبهنوشایران بهنوش

GHEBESHAHR_Share_D شكر و قند جز به آشامیدني و غذایي محصوالت غبشهربهشهر صنعتي

GHECHAR_Share_Dشكر و قندقچارچهارمحال وقند غذایی فراوردههای

GHECHIN_Share_D شكر و قند جز به آشامیدني و غذایي محصوالت غچینچین چین صنعت و كشت

GHEDAM_Share_D شكر و قند جز به آشامیدني و غذایي محصوالت غدامپارس دام خوراك

GHEDASHT_Share_D شكر و قند جز به آشامیدني و غذایي محصوالت غدشتمرغاب دشت

GHEFARS_Share_D شكر و قند جز به آشامیدني و غذایي محصوالتغفارسفارس پگاه شیرپاستوریزه

GHEGOL_Share_D شكر و قند جز به آشامیدني و غذایي محصوالت غگلگلوكوزان

GHEGOLESTA_Share_Dشكر و قند جز به آشامیدني و غذایي محصوالتغگلستاگلستان پگاه پاستوریزه شیر

GHEGORJI_Share_D شكر و قند جز به آشامیدني و غذایي محصوالت غگرجيگرجي بیسكویت

GHEHEKMAT_Share_D شكر و قند قهكمتقندهكمتان

GHEJAM_Share_D شكر و قند قجاموقندتربتجام غذایي فرآوردههاي

GHELOREST_Share_D شكر و قند قلرستلرستان قند

GHEMAHRA_Share_D شكر و قند جز به آشامیدني و غذایي محصوالت غمهراتولیديمهرام

GHEMARG_Share_D شكر و قند جز به آشامیدني و غذایي محصوالت غمارگمارگارین

GHEMARV_Share_D شكر و قند قمرومرودشت قند

GHEMINOO_Share_Dشكر و قند جز به آشامیدني و غذایي محصوالتغمینوشرق مینو غذایی صنایع شرکت

GHENAB_Share_D شكر و قند جز به آشامیدني و غذایي محصوالت غنابناب نباتي روغن

GHENAGHSH_Share_D شكر و قند قنقشقندنقشجهان

GHENISHA_Share_D شكر و قند قنیشانیشابور قند

GHENOOSH_Share_D شكر و قند جز به آشامیدني و غذایي محصوالت غنوشمازندران نوش

GHEOROOM_Share_Dشكر و قندقارومارومیه قند

GHEPAK_Share_D شكر و قند جز به آشامیدني و غذایي محصوالت غپاكپاك لبنیات

GHEPINO_Share_D شكر و قند جز به آشامیدني و غذایي محصوالت غپینومینو پارس

GHEPIRA_Share_D شكر و قند قپیرافرآوردههايغدایيوقندپیرانشهر

GHESABET_Share_D شكر و قند قثابتخراسان ثابت قند

GHESALEM_Share_D شكر و قند جز به آشامیدني و غذایي محصوالت غسالمسالمین

GHESASA_Share_D شكر و قند جز به آشامیدني و غذایي محصوالت غساساساسان

GHESFAHA_Share_D شكر و قند قصفهاقنداصفهان

GHESHAHD_Share_D شكر و قند قشهدشهد

GHESHAHDAB_Share_Dشكر و قند جز به آشامیدني و غذایي محصوالتغشهدابخراسان ناب شهداب صنعت و کشت

GHESHAN_Share_D شكر و قند جز به آشامیدني و غذایي محصوالت غشانشیرپاستوریزهپگاهخراسان

GHESHAZAR_Share_D شكر و قند جز به آشامیدني و غذایي محصوالت غشاذرپگاهآذربایجانغربي

GHESHERIN_Share_D شكر و قند قشرینخراسان شیرین قند

GHESHESFA_Share_D شكر و قند جز به آشامیدني و غذایي محصوالت غشصفاشیرپاستوریزهپگاهاصفهان

GHESHIR_Share_D شكر و قند قشیروبجنورد ،قوچان قندشیروان

GHESHOCO_Share_Dشكر و قند جز به آشامیدني و غذایي محصوالتغشوکوپارس شوکو

GHESINOO_Share_Dشكر و قند جز به آشامیدني و غذایي محصوالتغصینومینو صنعتی

GHESTAN_Share_D شكر و قند قستانقهستان قند

GheymatHamVazn_D--قیمت شاخص

GheymatVazniArzesh_D--قیمت شاخص

GHEYSTOO_Share_Dشكر و قندقیستوبیستون قند شرکت

GHEYVAN_Share_D شكر و قند جز به آشامیدني و غذایي محصوالت غیوانكیوان

GHPARS_Share_D شكر و قند قپارسقندپارس

GHSHAHD_Share_D شكر و قند جز به آشامیدني و غذایي محصوالت غشهدایران شهد

GHSHEKAR_Share_D شكر و قند قشكرشكرشاهرود

GOHARAN_Share_Dگذاریها سرمایهگوهرانامید گوهران توسعه گذاری سرمایه

HAFARI_Share_D اکتشاف جز جنبي خدمات و گاز نفت استخراج حفاريشمال حفاري



HamlVaNaghl(35)_Dقیمت شاخص

HamlVaNaghl_D-- ارتباطات و انبارداري ونقل، حملقیمت شاخص

HAMRAH_Share_D مخابرات همراهایران سیار ارتباطات شركت

HEARIA_Share_Dآبي نقل و حملحاریاآریا کشتیرانی

HEBANDAR_Share_Dارتباطات و انبارداري ونقل، حملحبندردریابندر خط کشتیرانی و دریایی

HEFARS_Share_D ارتباطات و انبارداري ونقل، حمل حفارسفارس خلیج المللي بین نقل و حمل

HEKESHTI_Share_D ارتباطات و انبارداري ونقل، حمل حكشتيایران اسالمي جمهوري كشتیراني

HEKHAZAR_Share_Dآبي نقل و حملحخزرخزر دریای کشتیرانی

HEKMAT_Share_Dاعتباري موسسات و بانكهاحکمتایرانیان حکمت بانک

HEPARSA_Share_Dارتباطات و انبارداري ونقل، حملحپارساپارسیان ریلی نقل و حمل توسعه

HEPETRO_Share_D ارتباطات و انبارداري ونقل، حمل حپتروعام سهامي )پتروشیمي نقل و حمل

HERAHSHA_Share_Dارتباطات و انبارداري ونقل، حملحرهشاعام سهامی) سپاهان رهشاد

HEREYL_Share_Dارتباطات و انبارداري ونقل، حملحریلپردازسیر ریل

HESINA_Share_Dارتباطات و انبارداري ونقل، حملحسیناسینا وبندری دریایی خدمات توسعه

HETAYD_Share_D ارتباطات و انبارداري ونقل، حمل حتایدتایدواترخاورمیانه

HETOOKA_Share_D ارتباطات و انبارداري ونقل، حمل حتوكاحملونقلتوكا

HORMOZ_Share_Dاساسي فلزاتهرمزجنوب هرمزگان فوالد

Industry_D--صنعتقیمت شاخص

IronRoe_Dقیمت شاخص

JAHROM_Share_Dشیمیایي محصوالتجهرمجهرم پتروشیمی

JAM_Share_D شیمیایي محصوالت جمجم پتروشیمي

KALA1_Share_Dواسط مالی نهادهی به کمکی فعالیتهای1کاالایران کاالی بورس کارگزاری

KALA2_Share_Dواسط مالی نهادهی به کمکی فعالیتهای2کاالایران کاالی بورس تولیدکنندگان

KALA3_Share_Dواسط مالی نهادهی به کمکی فعالیتهای3کاالایران کاالی بورس مالی نهادهای

KALA4_Share_Dواسط مالی نهادهی به کمکی فعالیتهای4کاالایران کاالی بورس اشخاص سایر

KanehayeGeyreFelez_D--قیمت شاخص

KashiVaSeramik_D-- سرامیك و كاشيقیمت شاخص

KASPIAN_Share_Dدارویي محصوالت و موادکاسپینتامین کاسپین داروسازی

KAZERO_Share_Dشیمیایي محصوالتکازروکازرون پتروشیمی

KBC_Share_Dدارویي محصوالت و موادسی بی کیسی بی کی شرکت

KEABGEN_Share_D غیرفلزي كاني محصوالت سایر كابگنآبگینه

KEAMA_Share_D فلزي هاي کانه استخراج كاماباما

KEAZAR_Share_D غیرفلزي كاني محصوالت سایر كاذرفرآوردههاينسوزآذر

KEBADE_Share_Dغیرفلزي كاني محصوالت سایرکبادهآباده نسوزاستقالل خاک تولید

KEBAFGH_Share_D فلزي هاي کانه استخراج كبافقبافق معادن

KECERA_Share_D غیرفلزي كاني محصوالت سایر كسراسرامیكهايصنعتياردكان

KECHAD_Share_D فلزي هاي کانه استخراج كچادمعدنيوصنعتيچادرملو

KECHINI_Share_D سرامیك و كاشي كچینيایران چیني

KEDAMA_Share_D فلزي هاي کانه استخراج كدمادماوند معدني

KEFARAVAR_Share_Dغیرفلزي كاني محصوالت سایرکفرآورشرق سیمان های فرآورده

KEFPARS_Share_D غیرفلزي كاني محصوالت سایر كفپارسپارس نسوز فرآوردههاي

KEFRA_Share_D غیرفلزي كاني محصوالت سایر كفرانسوزایران هاي فراورده

KEGAZ_Share_D غیرفلزي كاني محصوالت سایر كگازگاز و شیشه

KEGHAZVI_Share_D غیرفلزي كاني محصوالت سایر كقزويقزوین شیشه

KEGOL_Share_D فلزي هاي کانه استخراج كگلگهر گل صنعتي و معدني

KEHAFEZ_Share_D سرامیك و كاشي كحافظحافظ وسرامیك كاشي

KEHAMEDA_Share_D غیرفلزي كاني محصوالت سایر كهمداهمدان شیشه

KEHRAM_Share_D سرامیك و كاشي كهرامتولیديگرانیتبهسرام

KEIGACH_Share_D گچ و آهك سیمان، كایگچگچ ایران

KEISFA_Share_D سرامیك و كاشيکاصفااصفهان کاشی

KEITA_Share_D غیرفلزي كاني محصوالت سایر كایتاایتالران

KEKHAKH_Share_D غیرفلزي كاني محصوالت سایر كخاكصنایعخاكچینيایران



KELVAND_Share_D سرامیك و كاشي كلوندالوند كاشي

KEMANGANEZ_Share_D فلزي هاي کانه استخراج كمنگنزمعادنمنگنزایران

KEMARJAN_Share_Dغیرفلزي كاني محصوالت سایرکمرجانکار مرجان تولیدی و بازرگانی

KEMASEH_Share_D معادن سایر استخراج كماسهریختهگري ماسه تامین

KENILOO_Share_D سرامیك و كاشي كنیلونیلو كاشي

KENOOR_Share_D فلزي هاي کانه استخراج كنورصبانور صنعتي و معدني توسعه

KEPARS_Share_D سرامیك و كاشي كپارسپارس كاشي

KEPARVAR_Share_Dسنگ زغال استخراجکپرورطبس پروده سنگ زغال فرآوری

KEPSHIR_Share_D غیرفلزي كاني محصوالت سایر كپشیرپشمشیشهایران

KERAZI_Share_D غیرفلزي كاني محصوالت سایر كرازيكارخانجاتتولیديشیشهرازي

KERMAN_Share_Dمستغالت و امالك سازي، انبوهکرمانکرمان استان عمران و توسعه. س

KERMASHA_Share_D شیمیایي محصوالت كرماشاكرمانشاه پتروشیمي صنایع

KEROOY_Share_D فلزي هاي کانه استخراج كرويایران روي معادن توسعه

KESADAF_Share_Dسرامیك و كاشيکصدفآباده استقالل سرام صدف کاشی

KESADI_Share_D سرامیك و كاشي كسعديسعدي كاشي

KESAPA_Share_D غیرفلزي كاني محصوالت سایر كساپاسایپاشیشه

KESAVEH_Share_D سرامیك و كاشي كساوهسینا سرامیك و كاشي صنایع

KESERAM_Share_D غیرفلزي كاني محصوالت سایر كسرامسرام پارس

KESHARGH_Share_Dسنگ زغال استخراجکشرقشاهرود شرق شمال معدنی و صنعتی

KETABAS_Share_D سنگ زغال استخراج كطبسطبس نگین ذغالسنگ

KETOOKA_Share_Dغیرفلزي كاني محصوالت سایرکتوکاتوکا نسوز صنایع خدمات و تولیدی

KETRAM_Share_D سرامیك و كاشي كترامتكسرام كاشي تولیدي

KEVARZ_Share_D غیرفلزي كاني محصوالت سایر كورزورزیران

KHAHAN_Share_D قطعات ساخت و خودرو خاهنایران تراكتورسازي آهنگري

KHAVAR_Share_D قطعات ساخت و خودرو خاورخودرودیزل ایران

KHAZIN_Share_D قطعات ساخت و خودرو خاذینسایپاآذین

KHBAHMAN_Share_D قطعات ساخت و خودرو خبهمنگروهبهمن

KHCHARKESH_Share_D قطعات ساخت و خودرو خچرخشچرخشگر

KHDIZEL_Share_Dقطعات ساخت و خودروخدیزلدیزل بهمن

KHELENT_Share_D قطعات ساخت و خودرو خلنتترمزایران لنت

KHESADRA_Share_Dصنعتي پیمانكاريخصدراایران دریایی صنعتی

KHETEBAR_Share_D

KHETOGHA_Share_D قطعات ساخت و خودرو ختوقاایران اتومبیل قطعات

KHFANAR_Share_D قطعات ساخت و خودرو خفنرفنرسازيخاور

KHFANAVAR_Share_Dقطعات ساخت و خودروخفناورآور فن روان صنعتی مهندسی

KHGOSTAR_Share_D قطعات ساخت و خودرو خگسترگسترشسرمایهگذاريایرانخودرو

KHKAR_Share_D قطعات ساخت و خودرو خكارصنعت پارت ایركا

KHKAVEH_Share_D قطعات ساخت و خودرو خكاوهدیزل سایپا

KHKOMAK_Share_D قطعات ساخت و خودرو خكمككمكفنرایندامین

KHMEHR_Share_D قطعات ساخت و خودرو خمهرمهركامپارس

KHMEHVAR_Share_D قطعات ساخت و خودرو خمحورتولیدمحورخودرو

KHMOHAREKE_Share_D قطعات ساخت و خودرو خمحركهمحركه نیرو

KHMOTOR_Share_D قطعات ساخت و خودرو خموتورموتورسازانتراكتورسازيایران

KHNASIR_Share_D قطعات ساخت و خودرو خنصیرمهندسينصیرماشین

KHODKAFA_Share_Dشكر و قند جز به آشامیدني و غذایي محصوالتخودکفاآزادگان خودکفایی و اقتصادی

Khodro_D-- قطعات ساخت و خودروقیمت شاخص

KHODRO_Share_D قطعات ساخت و خودرو خودروخودرو ایران

KHORASAN_Share_Dشیمیایي محصوالتخراسانخراسان پتروشیمی شرکت

KHOSAZ_Share_D قطعات ساخت و خودرو خوسازمحورسازانایرانخودرو

KHPARS_Share_D قطعات ساخت و خودرو خپارسخودرو پارس

KHPOYESH_Share_D قطعات ساخت و خودرو خپویشپویش سازه

KHRIKHT_Share_D قطعات ساخت و خودرو خریختصنایعریختهگريایران



KHRING_Share_D قطعات ساخت و خودرو خرینگرینگسازيمشهد

KHSAPA_Share_D قطعات ساخت و خودرو خساپاسایپا

KHSHARGH_Share_D قطعات ساخت و خودرو خشرقشرق خودرو الكتریك

KHTOUR_Share_D قطعات ساخت و خودرو ختورایران رادیاتور

KHTRAK_Share_D قطعات ساخت و خودرو ختراكایران تراكتورسازي ریختهگري

KHZAMYA_Share_D قطعات ساخت و خودرو خزامیازامیاد

KHZAR_Share_D قطعات ساخت و خودرو خزرفنرسازيزر

KIMIA_Share_Dاساسي فلزاتکیمیاگستران زنجان کیمیای معدنی

KISOUN_Share_Dمستغالت و امالك سازي، انبوهکیسونکیسون شرکت

KolFaraBourse_D--فرابورس کلقیمت شاخص

KolHamVazn_Dقیمت شاخص

KOSAR_Share_Dاجتماعي جزتامین به بازنشستگي وصندوق بیمهکوثرکوثر بیمه

Lastic_D-- پالستیك و الستیكقیمت شاخص

LEABSA_Share_D تجهیزات و آالت ماشین البساآبسال

LEAZMA_Share_D تجهیزات و آالت ماشین الزماآزمایش

LEBOTAN_Share_D تجهیزات و آالت ماشین لبوتانگروهصنعتيبوتان

LEKEMA_Share_D ارتباطي وسایل و دستگاهها ساخت لكماكارخانجاتمخابراتيایران

LEKHANE_Share_D تجهیزات و آالت ماشین لخانهپارس خانگي لوازم

LEKHAZAR_Share_D تجهیزات و آالت ماشین لخزرخزر پارس

LEMOKHABER_Share_D ارتباطي وسایل و دستگاهها ساخت لمخابرصنایعمخابراتيراهدورایران

LEPARS_Share_D ارتباطي وسایل و دستگاهها ساخت لپارسالكتریك پارس

LEPAYAM_Share_D ارتباطي وسایل و دستگاهها ساخت لپیامپیام صنعتي كارخانجات

LESARMA_Share_D تجهیزات و آالت ماشین لسرماآفرین سرما

LIA_Share_D غیرفلزي كاني محصوالت سایرشلیالیا ویژه مواد شرکت

MA_Share_D اجتماعي جزتامین به بازنشستگي وصندوق بیمه ماما بیمه

MADARAN_Share_D آن به وابسته فعالیتهاي و رایانه مداراندادهپردازيایران

MAFAKHER_Share_Dآن به وابسته فعالیتهاي و رایانهمفاخرخوارزمی اطالعات فناوری توسعه

MahsolateCharmi_D-- پاپوش انواع ساخت و چرم پرداخت دباغي،قیمت شاخص

MahsolateFelezi_D-- فلزي محصوالت ساختقیمت شاخص

Mali_D-- پولي و مالي واسطهگريهايقیمت شاخص

MAMASANI_Share_Dشیمیایي محصوالتممسنیممسنی پتروشیمی

Mansojat_D-- منسوجاتقیمت شاخص

MARGHAM_Share_D آن به وابسته فعالیتهاي و رایانه مرقامایرانارقام

MAROON_Share_Dشیمیایي محصوالتمارونمارون پتروشیمی

MashinAlat_D-- تجهیزات و آالت ماشینقیمت شاخص

MELAT_Share_D اجتماعي جزتامین به بازنشستگي وصندوق بیمه ملتملت بیمه

MesFrooshNaghdi_D--نقدی قروش مسقیمت شاخص

MesKharidNaghdi_D--نقدی خرید مسقیمت شاخص

Metals_Dقیمت شاخص

MEYAR_Share_Dگذاریها سرمایهمعیارپارس صنعت معیار گذاری سرمایه

MIDKO_Share_Dاساسي فلزاتمیدکوخاورمیانه معدنی صنایع هلدینگ

MIHAN_Share_Dاجتماعي جزتامین به بازنشستگي وصندوق بیمهمیهنمیهن بیمه

MOBIN_Share_D گرم بخاروآب گاز، برق، عرضه مبینمبین پتروشیمي

Naft_D--نفتقیمت شاخص

NEBORUJ_Share_D منسوجات نبروجبروجرد نساجي

NEMRINO_Share_D منسوجات نمرینومرینوس ایران

NETOUS_Share_D منسوجات نتوستوس بافي پشم

NIROO_Share_Dبرقي دستگاههاي و آالت ماشیننیروسرمایه نیرو

Noghreh_D--نقرهقیمت شاخص

NOVIN_Share_Dاجتماعي جزتامین به بازنشستگي وصندوق بیمهنویننوین بیمه

PAKHSH_Share_Dدارویي محصوالت و موادپخشالبرز پخش

PAKSHOO_Share_D شیمیایي محصوالت پاكشوپاكشو صنعتي گروه



paper_D-- كاغذي محصوالتقیمت شاخص

PARDIS_Share_D گذاریها سرمایه پردیسپردیس گذاري سرمایه

PARSAN_Share_D شیمیایي محصوالت پارسانپارسیان گاز و نفت گسترش

PARSIAN_Share_D اجتماعي جزتامین به بازنشستگي وصندوق بیمه پارسیانپارسیان بیمه

PARSMETAL_Share_Dاساسي فلزاتمتال پارسمتال پارس

PEARTA_Share_D پالستیك و الستیك پارتامجتمعصنعتيآرتاویلتایر

PEASA_Share_D پالستیك و الستیك پاساایرانیاساتایرورابر

PEDERAKHSH_Share_D پالستیك و الستیك پدرخشتهران درخشان

PEKAVIR_Share_D پالستیك و الستیك پكویرتایر كویر

PEKERMAN_Share_D پالستیك و الستیك پكرمانبارز صنعتي گروه

PELASK_Share_D پالستیك و الستیك پالسكپالسكوكار

PELAST_Share_D پالستیك و الستیك پالستپالستیران

PELOLEH_Share_D پالستیك و الستیك پلولهگازلوله

PESAHAND_Share_D پالستیك و الستیك پسهندسهند الستیكي صنایع

PESHAHEN_Share_D پالستیك و الستیك پشاهنشاهین پالستیك

PETIRE_Share_D پالستیك و الستیك پتایرتایر ایران

PETROGACHSARAN_Sha_Dشیمیایي محصوالتپتروگچسارانگچساران پتروشیمی

PETROL_Share_D شیمیایي محصوالت پترولایرانیان. س پتروشیمي گروه

PETROMORVARY_Share_Dشیمیایي محصوالتپترومرواردیدمرواردید پتروشیمی

Peymankari_Dقیمت شاخص

Pound_D--پوندقیمت شاخص

Radio_D--ارتباطات و اطالعاتقیمت شاخص

Rayaneh_D-- آن به وابسته فعالیتهاي و رایانهقیمت شاخص

REANFOR_Share_D آن به وابسته فعالیتهاي و رایانه رانفورخدماتانفورماتیك

REFAH_Share_Dموتوري نقلیه وسایل فروشي،باستثناي خردهرفاهرفاه ای زنجیره های فروشگاه

REKISH_Share_D آن به وابسته فعالیتهاي و رایانه ركیشكیش ایران اعتباري كارت

REMAPNA_Share_D مهندسي و فني خدمات رمپنا(عام سهامي) مپنا گروه

RETAKO_Share_D مهندسي و فني خدمات رتكوكنترلخوردگيتكینكو

RETAP_Share_D آن به وابسته فعالیتهاي و رایانه رتاپپارسیان الكترونیك تجارت

RIKHTEGARI_Share_D

RoyeKharidNaghdi_D--نفدی خرید رویقیمت شاخص

SABAD_Share_D مستغالت و امالك سازي، انبوه ثابادایران آبادگران ورفاهي توریستي

SABZEVA_Share_Dگچ و آهك سیمان،سبزواسبزوار الر سیمان

SAINA_Share_Dشیمیایي محصوالتسایناساینا بهداشتی صنایع

SAJAN_Share_D مستغالت و امالك سازي، انبوه ثاژنآژند سخت

SAKHT_Share_D مستغالت و امالك سازي، انبوه ثاختبینالملليتوسعهساختمان

SAMAN_Share_D مستغالت و امالك سازي، انبوه ثامانگستراصفهان سامان

SAMANBANK_Share_Dاعتباري موسسات و بانكهاسامانسامان بانک

SARCHESHME_Share_Dپولي و مالي واسطهگريهايسرچشمهسرچشمه مس گذاری سرمایه شرکت

SarmayeGozari_D-- گذاریها سرمایهقیمت شاخص

SAROOJ_Share_Dگچ و آهك سیمان،ساروجبوشهر ساروج المللی بین

SayereKanihayeGeyr_D-- غیرفلزي كاني محصوالت سایرقیمت شاخص

SayerMadan_D-- معادن سایر استخراجقیمت شاخص

SayerMali_D-- مالي گریهاي واسطه سایرقیمت شاخص

SEALVAND_Share_Dمستغالت و امالك سازي، انبوهثالوندالوند مسکن گذاری سرمایه

SEAZARI_Share_Dغیرفلزي كاني محصوالت سایرساذریآذریت

SEBAGH_Share_Dمستغالت و امالك سازي، انبوهثباغباغمیشه سازی خانه و سازی شهر

SecondMarket_D--دوم بازارقیمت شاخص

SEDABIR_Share_Dگذاریها سرمایهسدبیروخوزستان فارس تدبیرگران. س

SEESFA_Share_Dمستغالت و امالك سازي، انبوهثاصفااصفهان ساختمان شرکت

SEFAROD_Share_D غیرفلزي كاني محصوالت سایر سفارودكارخانهفارسیتدرود

SEFARS_Share_D مستغالت و امالك سازي، انبوه ثفارسعمرانوتوسعهفارس



SEFASI_Share_Dغیرفلزي كاني محصوالت سایرسفاسیاهواز فارسیت شرکت

SEGHARB_Share_Dمستغالت و امالك سازي، انبوهثغربشمالغرب مسکن گذاری سرمایه شرکت

SEGHAZVI_Share_Dمستغالت و امالك سازي، انبوهثقزویقزوین سازندگی و عمران شرکت

SEIRA_Share_D غیرفلزي كاني محصوالت سایر سایراایرانیت

Seke1Geram_D--گرمی یک سکهقیمت شاخص

SEKE971201_D---971201 سکهقیمت شاخص

SekeGadim_D--قدیم سکهقیمت شاخص

SekeJadid_D--جدید سکهقیمت شاخص

SekeNim_D--نیم سکهقیمت شاخص

SekeRobe_D--ربع سکهقیمت شاخص

SEMASKAN_Share_D مستغالت و امالك سازي، انبوه ثمسكنمسكن سرمایهگذاري

SEMAYEH_Share_Dاعتباري موسسات و بانكهاسمایهسرمایه بانک

SEMEGA_Share_Dرستوران و هتلسمگافرهنگی میراث گذاری سرمایه گروه

SENAM_Share_Dمستغالت و امالك سازي، انبوهثناممهندسی آوران نام ب ساختمانی س

SENEZAM_Share_Dمستغالت و امالك سازي، انبوهثنظامایران مهندسی نظام ساختمانی. س

SENOOR_Share_Dمستغالت و امالك سازي، انبوهثنورنور کوه گذاری سرمایه

SENOSA_Share_D مستغالت و امالك سازي، انبوه ثنوسانوسازيوساختمانتهران

SENOVIN_Share_Dگذاریها سرمایهسنویننوین اقتصاد گذاری سرمایه

SEOMRA_Share_Dمستغالت و امالك سازي، انبوهثعمراشاهد توسعه و عمران

SEPARDIS_Share_Dمستغالت و امالك سازي، انبوهثپردیسپردیس مسکن گذاری سرمایه

SEPERMI_Share_D غیرفلزي كاني محصوالت سایر سپرميپرمیت

SEPORDE_Share_Dواسط مالی نهادهی به کمکی فعالیتهایسپردهوجوه تسویه و مرکزی گذاری سپرده

SEROOD_Share_Dمستغالت و امالك سازي، انبوهثرودرود زاینده مسکن سرمایهگذاری

SESHAHED_Share_D مستغالت و امالك سازي، انبوه ثشاهدشاهد گذاري سرمایه

SESHARGH_Share_D مستغالت و امالك سازي، انبوه ثشرقشرق شمال مسكن گذاري سرمایه

SETEMA_Share_Dمستغالت و امالك سازي، انبوهثعتماگستر اعتماد ساختمانی. س

SETOOSA_Share_Dمستغالت و امالك سازي، انبوهثتوسااردبیل استان عمران و توسعه.س

SETRAN_Share_Dمستغالت و امالك سازي، انبوهثترانتهران مسکن گذاری سرمایه

SHABRIZ_Share_D اي هسته سوخت و كك نفتي، هاي فراورده شبریزتبریز نفت پاالیش

SHAMLA_Share_D شیمیایي محصوالت شامالایران امالح معدني

SHAPDIS_Share_D شیمیایي محصوالت شپدیسپردیس پتروشیمي

SHAPNA_Share_D اي هسته سوخت و كك نفتي، هاي فراورده شپنااصفهان نفت پاالیش

SHARAK_Share_D شیمیایي محصوالت شاراكشازند پتروشیمي

SHASTAN_Share_Dشیمیایي محصوالتشستانگلستان پتروشیمی

SHAVAN_Share_Dاي هسته سوخت و كك نفتي، هاي فرآوردهشاوانالوان نفت پاالیش

SHBANDAR_Share_D اي هسته سوخت و كك نفتي، هاي فراورده شبندربندرعباس نفت پاالیش

SHBEHRAN_Share_D اي هسته سوخت و كك نفتي، هاي فراورده شبهرنبهران نفت

SHDOOS_Share_D شیمیایي محصوالت شدوصپارس صنعتي دوده

ShekarKham_D--شکرخامقیمت شاخص

SHETEHRAN_Share_D دارویي محصوالت و مواد شتهرانشیمي تهران

SHETRAN_Share_D اي هسته سوخت و كك نفتي، هاي فراورده شترانتهران نفت پاالیش

SHFAN_Share_D شیمیایي محصوالت شفنفناوران پتروشیمي

SHFARA_Share_D شیمیایي محصوالت شفاراپتروشیميفارابي

SHFARS_Share_D شیمیایي محصوالت شفارسفارس شیمیایي صنایع

SHGOL_Share_D شیمیایي محصوالت شگلگلتاش

Shimiyaee_D-- شیمیایي محصوالتقیمت شاخص

SHIRAN_Share_D شیمیایي محصوالت شیرانصنایعشیمیایيایران. س

SHIRAZ_Share_D شیمیایي محصوالت شیرازپتروشیميشیراز

SHJAM_Share_Dشیمیایي محصوالتشجمجمشید تخت پتروشیمی صنایع

SHKABIR_Share_Dشیمیایي محصوالتشکبیرامیرکبیر پتروشیمی

SHKAF_Share_D شیمیایي محصوالت شكفكف

SHKARBON_Share_D شیمیایي محصوالت شكربنایران كربن



SHKHARK_Share_D شیمیایي محصوالت شخاركخارك پتروشیمي

SHKOLOR_Share_D شیمیایي محصوالت شكلرنیروكلر

SHLEAB_Share_D شیمیایي محصوالت شلعابلعابیران

SHLORD_Share_Dشیمیایي محصوالتشلردلردگان اوره شیمیایی کود

SHMAVAD_Share_D شیمیایي محصوالت شموادالیافمصنوعي تولیدمواداولیه

SHNAFT_Share_D اي هسته سوخت و كك نفتي، هاي فراورده شنفتپارس نفت

SHPAKSA_Share_D شیمیایي محصوالت شپاكساپاكسان

SHPAMCHA_Share_D شیمیایي محصوالت شپمچاپامچال پارس

SHPARS_Share_D شیمیایي محصوالت شپارسپارس محصوالت المللي بین

SHPAS_Share_Dاي هسته سوخت و كك نفتي، هاي فرآوردهشپاسپاسارگاد نفت

SHPETRO_Share_D شیمیایي محصوالت شپتروآبادان پتروشیمي

SHPOLI_Share_D شیمیایي محصوالت شپليپلياكریل

SHRANGI_Share_D شیمیایي محصوالت شرنگيرنگین صنعتي

SHRANOL_Share_Dاي هسته سوخت و كك نفتي، هاي فرآوردهشرانلایرانول نفت

SHRAZ_Share_Dاي هسته سوخت و كك نفتي، هاي فرآوردهشرازشیراز نفت پاالیش

SHSAM_Share_D شیمیایي محصوالت شسمكش علف سموم تولید

SHSFAHA_Share_D شیمیایي محصوالت شصفهااصفهان پتروشیمي

SHSINA_Share_D شیمیایي محصوالت شسیناصنایعشیمیایيسینا

SHSPA_Share_D اي هسته سوخت و كك نفتي، هاي فراورده شسپاسپاهان نفت

SHTOOKA_Share_Dشیمیایي محصوالتشتوکاسپاهان فوالد رنگ توکا

SHTOOLI_Share_D شیمیایي محصوالت شتوليتوليپرس

SHVASH_Share_D شیمیایي محصوالت شوشوش پاك هنكل

SHZANG_Share_D اي هسته سوخت و كك نفتي، هاي فراورده شزنگتجهیزنیرويزنگان

SIDKO_Share_D گچ و آهك سیمان، سیدكوسیمان صنایع توسعه گذاري سرمایه

Siman_D-- گچ و آهك سیمان،قیمت شاخص

SorbKharidNaghdi_D--نقدی خرید سربقیمت شاخص

SYSTEM_Share_D آن به وابسته فعالیتهاي و رایانه سیستمسیستم همكاران

TABA_Share_Dمهندسي و فني خدماتتاباسپاهان نیرو تابان

TAKNAR_Share_Dفلزي هاي کانه استخراجتکنارتکنار مس معادن مجتمع

Tala_D--اونس- طالقیمت شاخص

Tala18Geram_D--گرمی -18 طالقیمت شاخص

Tala18Mesghal_D--مثقال -18 طالقیمت شاخص

TALISE_Share_Dوابسته خدمات و زراعتتلیسهنمونه تلیسه دامداری

TaminAbBargh_D-- گرم بخاروآب گاز، برق، عرضهقیمت شاخص

TAPIKO_Share_D شیمیایي محصوالت تاپیكوتأمین پتروشیمي و گاز و نفت. س

TAT_Share_Dاعتباري موسسات و بانكهاتاتتات بانک

TECNO_Share_D تجهیزات و آالت ماشین تكنوتكنوتار

TECOMBA_Share_D تجهیزات و آالت ماشین تكمباایران سازي كمباین

TECSHA_Share_D تجهیزات و آالت ماشین تكشاگسترشصنایعوخدماتكشاورزي

TEDPIX_Dقیمت شاخص

TEFIROO_Share_D تجهیزات و آالت ماشین تفیروفیروزا

TEJARAT_Share_Dاجتماعي جزتامین به بازنشستگي وصندوق بیمهتجارتنو تجارت بیمه

TEMOHAREKE_Share_D تجهیزات و آالت ماشین تمحركهماشینسازينیرومحركه

TEPCO_Share_D تجهیزات و آالت ماشین تپكوتولیدتجهیزاتسنگینهپكو

TEPIX_Dقیمت شاخص

TEPUMPES_Share_Dتجهیزات و آالت ماشینتپمپس(عام سهامی) پارس پمپ تولیدی

TEPUMPI_Share_D تجهیزات و آالت ماشین تپمپيایران سازي پمپ

TERAK_Share_D تجهیزات و آالت ماشین تراكتراكتورسازي صنعتي ماشینآالت

TESHTAD_Share_Dقطعات ساخت و خودروتشتادایران اشتاد تولیدی صنایع

TIPIKO_Share_D دارویي محصوالت و مواد تیپیكوتامین دارویي گذاري سرمایه

TIRA_Share_D تجهیزات و آالت ماشین تایراتراكتورسازيایران

TOJAR_Share_Dموتور نقلیه وسائط فروشی وخرده عمده تجارتتجارایرانیان سرمایه و تجارت گسترش



TOLIDDARU_Share_D دارویي محصوالت و موادتولیدداروتولیددارو

TOREYL_Share_Dارتباطات و انبارداري ونقل، حملتوریلتوکاریل

TOSEEH_Share_Dاعتباري موسسات و بانكهاتوسعهتوسعه اعتباری

TOSEGARDESH_Share_Dرستوران و هتلگردشگری توسعهایران گردشگری توسعه

TPOULA_Share_Dمهندسي و فني خدماتتپوالپوالد مرآت مهندسی

TurkishLira_D--ترکیه لیرقیمت شاخص

VAAFARI_Share_Dاجتماعي جزتامین به بازنشستگي وصندوق بیمهوآفریکارآفرین بیمه

VAANSAR_Share_D اعتباري موسسات و بانكها وانصارانصار بانك

VAARAS_Share_Dپولي و مالي واسطهگريهايوارسصبا ارس گذاری سرمایه

VAARIYAN_Share_Dگذاریها سرمایهوآرینآرین اقتصادی توسعه شرکت

VAATI_Share_D گذاریها سرمایه واتيدماوند آتیه گذاري سرمایه

VAATOS_Share_Dپولي و مالي واسطهگريهايوآتوسلایر350 اسمی قیمت توسکا آرین.س

VAAYANDEH_Share_Dاعتباري موسسات و بانكهاوآیندآینده بانک

VABAHMAN_Share_D گذاریها سرمایه وبهمنسرمایهگذاريبهمن

VABANK_Share_D صنعتي اي رشته چند شرکتهاي وبانكملي توسعه گروه گذاري سرمایه

VABEMELAT_Share_D اعتباري موسسات و بانكها وبملتملت بانك

VABESADER_Share_D اعتباري موسسات و بانكها وبصادرایران صادرات بانك

VABESHAHR_Share_D شكر و قند جز به آشامیدني و غذایي محصوالت وبشهرهلدینگ)بهشهر صنایع توسعه

VABIMEH_Share_D گذاریها سرمایه وبیمهبیمه صنعت گذاري سرمایه

VABOALI_Share_D گذاریها سرمایه وبوعليسرمایهگذاريبوعلي

VADANA_Share_Dگذاریها سرمایهوداناپارس دانایان گذاری سرمایه

VADEY_Share_Dاجتماعي جزتامین به بازنشستگي وصندوق بیمهودیدی بیمه

VAEHSA_Share_Dپولي و مالي واسطهگريهايواحصاخراسان صنایع احیاء

VAEHYA_Share_Dپولي و مالي واسطهگريهايواحیاسپاهان احیاء معادن و صنایع. م

VAETEBAR_Share_D پولي و مالي واسطهگريهاي واعتبارایران اعتبار گذاري سرمایه

VAGARDESH_Share_Dاعتباري موسسات و بانكهاوگردشگردشگری بانک

VAGHADIR_Share_D صنعتي اي رشته چند شرکتهاي وغدیرهلدینگ)سرمایهگذاريغدیر

VAGHAVAM_Share_Dاعتباري موسسات و بانكهاوقوامقوامین بانک

VAGOSTAR_Share_Dگذاریها سرمایهوگسترایرانیان گذاری سرمایه گسترش

VAHAFEZ_Share_Dاجتماعي جزتامین به بازنشستگي وصندوق بیمهوحافظحافظ بیمه

VAHOOR_Share_Dگرم بخاروآب گاز، برق، عرضهوهورهور تابان امید انرژی مدیریت

VAIRA_Share_Dگذاریها سرمایهوایراایران صنایع گذاری سرمایه

VAIRAN_Share_D مالي گریهاي واسطه سایر وایرانایرانیان لیزینگ

VAJAMI_Share_Dگذاریها سرمایهوجامیجامی گذاری سرمایه

VAKADO_Share_Dگذاریها سرمایهوکادوتکادو

VAKAR_Share_D اعتباري موسسات و بانكها وكاركارآفرین بانك

VAKHARAZM_Share_D گذاریها سرمایه وخارزمخوارزمي گذاري سرمایه

VAKHAVAR_Share_D اعتباري موسسات و بانكها وخاورخاورمیانه بانك

VAKOSAR_Share_Dاعتباري موسسات و بانكهاوکوثرمرکزی کوثر اعتباری شرکت

VALANA_Share_Dپولي و مالي واسطهگريهايوالنادانا آریا لیزینگ شرکت

VALBER_Share_D دارویي محصوالت و مواد والبرهلدینگ)البرز گذاري سرمایه

VALEBAHMAN_Share_Dمالي گریهاي واسطه سایرولبهمنلیزینگ بهمن شرکت

VALEMELLAT_Share_D مالي گریهاي واسطه سایر ولملتملت واسپاري

VALERAZ_Share_Dپولي و مالي واسطهگريهايولرازرازی لیزینگ

VALESANAM_Share_D مالي گریهاي واسطه سایرولصنممعدن و صنعت لیزینگ

VALESAPA_Share_D مالي گریهاي واسطه سایر ولساپاسایپا رایان لیزینگ

VALGHADR_Share_D مالي گریهاي واسطه سایر ولغدرلیزینگخودروغدیر

VALIZ_Share_D مالي گریهاي واسطه سایر ولیزلیزینگایران

VAMAADEN_Share_D فلزي هاي کانه استخراج ومعادنتوسعهمعادنوفلزات

VAMEHR_Share_Dاعتباري موسسات و بانكهاومهراقتصاد مهر بانک

VAMELAT_Share_D گذاریها سرمایه وملتسرمایهگذاريملت

VAMELLAL_Share_Dاعتباري موسسات و بانكهاومللملل اعتباری شرکت



VAMELLI_Share_D پاپوش انواع ساخت و چرم پرداخت دباغي، ومليهلدینگ) ملي صنعتي گروه

VAMOSHAN_Share_Dپولي و مالي واسطهگريهايومشانمشانیر مهندسی و فنی. س

VANAFT_Share_D اي هسته سوخت و كك نفتي، هاي فراورده ونفتنفت صنعت سرمایهگذاري

VANIKI_Share_D گذاریها سرمایه ونیكيمليایران سرمایهگذاري

VANIROO_Share_D گذاریها سرمایه ونیروسرمایهگذارينیرو

VANOR_Share_Dاعتباري موسسات و بانكهاونورنور اعتباری

VANOVIN_Share_D اعتباري موسسات و بانكها ونوینبانكاقتصادنوین

VAOMID_Share_D صنعتي اي رشته چند شرکتهاي وامیدامید گذاري سرمایه مدیریت گروه

VAPAKHSH_Share_D دارویي محصوالت و مواد وپخشهلدینگ) داروپخش

VAPARS_Share_D اعتباري موسسات و بانكها وپارسبانكپارسیان

VAPASAR_Share_D اعتباري موسسات و بانكها وپاسارپاسارگاد بانك

VAPETRO_Share_D شیمیایي محصوالت وپتروپتروشیمي صنایع سرمایهگذاري

VAPOST_Share_D اعتباري موسسات و بانكها وپستایران بانك پست

VARAZI_Share_Dاجتماعي جزتامین به بازنشستگي وصندوق بیمهورازیرازی بیمه

VARENA_Share_D قطعات ساخت و خودرو ورناهلدینگ)رنا سرمایهگذاري

VASADID_Share_Dاساسي فلزاتوسدیدصنعتیسدید گروه

VASAKAB_Share_D گذاریها سرمایه وسكابایرانیان كوثر نور گذاري سرمایه

VASAKHOZ_Share_Dمستغالت و امالك سازي، انبوهوثخوزخوزستان توسعه و گذاری سرمایه

VASAKHT_Share_D مستغالت و امالك سازي، انبوه وساختساختمانایران گذاري سرمایه

VASALAT_Share_Dاعتباري موسسات و بانكهاوسالترسالت الحسنه قرض بانک

VASAMEN_Share_D اعتباري موسسات و بانكهاوثامنثامن اعتباری

VASANA_Share_Dپولي و مالي واسطهگريهايوسناایران نیروگاهی گذاری سرمایه

VASANAT_Share_D گذاریها سرمایه وصنعتومعدن صنعت گذاري سرمایه

VASANDOGH_Share_D صنعتي اي رشته چند شرکتهاي وصندوقسرمایهگذاريصندوقبازنشستگي

VASAPA_Share_D گذاریها سرمایه وساپاسایپا سرمایهگذاري

VASARMAD_Share_Dاجتماعي جزتامین به بازنشستگي وصندوق بیمهوسرمدسرمد بیمه

VasayelErtebati_D-- ارتباطي وسایل و دستگاهها ساختقیمت شاخص

VASENO_Share_Dپولي و مالي واسطهگريهايوثنونوین ساختمانی گذاری سرمایه

VASEPAH_Share_D گذاریها سرمایه وسپهسپه سرمایهگذاري

VASHAHR_Share_Dاعتباري موسسات و بانكهاوشهرشهر بانک

VASHOMAL_Share_Dگذاریها سرمایهوشمالشمال توسعه انداز چشم. س

VASIN_Share_Dاجتماعي جزتامین به بازنشستگي وصندوق بیمهوسینسینا بیمه

VASINA_Share_D اعتباري موسسات و بانكها وسیناسینا بانك

VASNA_Share_D گذاریها سرمایه وصناگروهصنایعبهشهرایران

VASOBHAN_Share_Dگذاریها سرمایهوسبحانسبحان گذاری سرمایه

VASOOGH_Share_Dپولي و مالي واسطهگريهايوثوقامین وثوق گذاری سرمایه

VATAOVON_Share_Dاجتماعي جزتامین به بازنشستگي وصندوق بیمهوتعاونتعاون بیمه

VATEJARAT_Share_D اعتباري موسسات و بانكها وتجارتتجارت بانك

VATOOKA_Share_D اساسي فلزات وتوكاهلدینگ)سرمایهگذاريتوكافوالد

VATOOS_Share_D مستغالت و امالك سازي، انبوه وتوستوسعهشهريتوسگستر

VATOOSHE_Share_D تجهیزات و آالت ماشین وتوشهتوشه پارس گذاري سرمایه

VATOSA_Share_D گذاریها سرمایه وتوصاایران صنعتي توسعه گذاري سرمایه

VATOSAM_Share_D گذاریها سرمایه وتوسمسرمایهگذاريتوسعهملي

VAZAMIN_Share_Dاعتباري موسسات و بانكهاوزمینزمین ایران بانک

VEAZAR_Share_D مستغالت و امالك سازي، انبوه وآذرسرمایهگذاريتوسعهآذربایجان

Wood_D-- چوبي محصوالتقیمت شاخص

ZAGROS_Share_Dشیمیایي محصوالتزاگرسزاگرس پتروشیمی

ZANGAN_Share_Dاساسي فلزاتزنگانزنگان روی صنعت

ZANJAN_Share_Dشیمیایي محصوالتزنجانزنجان پتروشیمی صنایع

ZEGOLDASHT_Share_Dوابسته خدمات و زراعتزگلدشتاصفهان نمونه گلدشت دام و کشت

ZEMAGSA_Share_D وابسته خدمات و زراعت زمگسامگسال ودامپروي كشاورزي

ZOB_Share_Dاساسي فلزاتذوباصفهان آهن ذوب سهامی


