
ایجاد امکان خرید سهام  عدالت برای هلدینگ های بزرگ
مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی از 
مجوز گرفتن نهادها و هلدینگ های بزرگ برای 

خرید سهام عدالت خبر داد.
حســین فهیمی در گفت وگو با ایلنا درباره 
تغییــر ســازوکار فــروش ســهام عدالــت در بــازار 
سرمایه و خرید سهام از سوی شرکت های بزرگ  
گفــت: تــا به حال صندوق تثبیت بازار و صندوق 
توســعه ایــن امــکان را داشــتند کــه عرضه هــای 

مربوط به ســهام عدالت را خریداری کنند اما بر 
اســاس تصمیمی کــه اخیرا شــورای عالی بورس 
اتخاذ کرد، دیگر نهادها هم می توانند به صورت 

بلوکی و عمده خریدار سهام عدالت باشند.
او ادامه داد: درباره سهام عدالت به دلیل 
نگرانــی از خریــداران، مشــتری ها محــدود شــده 
بودند اما در جلســه اخیر شــورای عالی بورس با 
تصمیمی که گرفته شد تعداد خریداران افزایش 

پیــدا کردنــد و ایــن مجوز داده شــد کــه نهادهای 
بزرگ در بخش خرید مشارکت داشته باشند.

مدیرعامل شــرکت ســپرده گذاری مرکزی با 
بیــان اینکــه ایــن تصمیــم امــکان تقاضــا و خرید 
را بــرای ســهام عدالــت توســعه می دهــد، یادآور 
شــد: از ایــن پــس هلدینگ هــا و صندوق هــای 
ســهام  خریــد  وارد  می تواننــد  ســرمایه گذاری 

عدالت شوند.

فهیمــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا 
افزایــش تعــداد خریــداران باعث قیمت ســازی و 
کاهــش قیمــت ســهام عدالــت نمی شــود، اظهار 
کــرد: اتفاقــا در مورد بازار ســرمایه هر چه تعداد 
خریداران بیشتر شود بازار رقابتی تر و قیمت ها 
منصفانه تر خواهد شــد و طبیعی اســت هر چه 
تعداد خریداران بیشــتر باشــد به نفع فروشنده 

است.
او تاکید کرد: این مصوبه ابالغ  شده است 
و بــه زودی عملیاتــی می شــود و انتظــار داریم با 

این مصوبه فروش روان تر خواهد شد.

رتبه بنــدی  همایــش  ســومین  و  بیســت 
شرکت های برتر ایران )IMI100(  به همت سازمان 
مدیریت صنعتی روز گذشته با حضور مدیر گروه 
مشاوران اقتصادی دفتر مقام رهبری، مدیرعامل 
ســازمان مدیریــت صنعتی، مدیر مرکــز رتبه بندی 
شرکت های برتر در مرکز همایش های بین المللی 

صدا و سیما برگزار شد.
و  بــزرگ  شــرکت   ۵۰۰ کــه  رتبه بنــدی  ایــن 
تاثیرگــذار در اقتصــاد کشــور را معرفــی می کنــد بــا 
هــدف شناســایی جایــگاه بنگاه هــای اقتصــادی و 
گروه های صنعتی )رشته های مختلف کسب وکار(، 
گســترش رقابــت بیــن بنــگاه اقتصــادی و کمک به 

سیاست گذاران اقتصادی کشور انجام می شود.
در ایــن ارزیابی، شــرکت های برتر بر اســاس 
فــروش«،  »بیشــترین  همچــون  شــاخص هایی 
ارزش  »باالتریــن  ســودآوری«،  »بیشــترین 
»بیشــترین  افــزوده«،  ارزش  »باالتریــن  بــازار«، 
»باالتریــن  اشــتغال زایی«،  »باالتریــن  دارایــی«، 
انــدازه  »شــاخص های  عوامــل«،  کل  بهــره وری 
صــادرات«،  »شــاخص های  شــرکت«،  رشــد  و 
»شاخص های نقدینگی«، »شاخص های بدهی« 

و »شاخص های بازار«  معرفی شدند.
در ابتدای مراسم مدیرعامل سازمان مدیریت 
صنعتی گفت: کمک به اشتغال، مسئولیت پذیری 
در جامعه، ارتقای سطح رفاه و تاثیرگذاری بر تولید 
داخلی و ملی از ویژگی های شرکت های برتر است.
ابوالفضــل کیانــی  بختیــاری بــا بیــان اینکــه 
بنگاه هــای پایــدار، تفکــر ســازمان های هیبریــدی 
را دارنــد، افــزود: دالیــل کســب موفقیــت بــزرگ  از 
سوی شرکت ها مشتمل بر موارد مختلفی است از 
جمله اینکه شــرکت های موفق از مدیر دوراندیش 
و چشــم انداز رفیــع اســتفاده می کننــد. همچنیــن 
این شــرکت ها از قوانین و اســتانداردهای محلی و 

بین المللی پیروی می کنند.
آن  از  آینــده  کیانــی  بختیــاری،  گفتــه  بــه 

کسب وکارهایی است که دیجیتالی شده اند.
مشــاوران  گــروه  مدیــر  مراســم  ادامــه  در 
اقتصــادی دفتــر مقــام رهبــری اظهــار کــرد: ایجــاد 
زنجیــره و اســتفاده از همــه منابــع و امکانات اصل 
اول در فضای کسب وکار است که در ایران نیز باید 

مورد توجه قرار گیرد. 
علی آقامحمدی افزود: امروز فکر ابتدایی که 
کوچک هــا می تواننــد به فعالیت خود ادامه دهند، 
جایی در کشور ندارند. صد شرکت برگزیده در این 
همایش می توانند لوکوموتیو اقتصاد ایران باشند؛ 
البته هر شرکت در گروه خود می تواند این نقش 
را بازی کند و این امر نیازمند شناسایی همه افراد 
و داشــته های آنهاســت.  او ادامه داد: مســئولیت 
اجتماعــی در کشــور بــرای شــرکت ها و بنگاه هــای 
صنعتــی و اقتصــادی امــری مهــم، قطعی و مســلم 

است. 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه 
کــرد: مــورد بعــدی تحوالتــی اســت که در حــال رخ 
دادن است؛ چراکه ۱۰ سال آینده شباهتی با وضع 

فعلی نخواهد داشت. 
بــه گفتــه آقامحمــدی، ســرمایه نامحســوس 
نیز بسیار مهم است اما رتبه سرمایه ای ما در این 
بخــش کاهنده اســت؛ این در حالیســت در برخی 
کشــورها تا ۷۵درصد سرمایه را به خود اختصاص 

می دهد. 
او با تاکید به اهمیت تربیت نیروی انســانی 
نیــز گفــت: همچنین شناســنامه محصــول و روند 
چگونگی تولید آن  تا خدمات پس ازفروش بســیار 

مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد. 

مجمــع  عضــو  گفتــه  بــه 
تشــخیص مصلحــت نظــام، تنهــا 
راه حمایت از تولید در پساتحریم 
و  فعالیت هــا  کــردن  زنجیــره ای 

بزرگ کردن بازار جهانی است.
ایــن  از  دیگــری  بخــش  در 
مراســم مدیر رتبه بندی شرکت ها 
و دبیر بیســت و سومین همایش 

شــرکت های برتــر ایــران به ایران ســخن پرداخت و  
بیان کرد: نتایج رتبه بندی سال 99 نشان می دهد 
۵۰۰ شرکت از بین شرکت های داوطلب بر اساس 
میــزان فــروش به عنوان معیار انتخاب می شــوند. 
شــاخص میــزان فــروش نشــان از بزرگــی کشــور 
اســت و تاثیرشــان بــر اقتصــاد ملــی قطعا بیشــتر 
خواهد بود. او در ادامه به مقايســه ارزش افزوده 
شركت ها با تولید ناخالص داخلی)GDP( پرداخت 

و گفــت: ارزش افزوده ۱۰۰ شــركت 
افــزوده ۵۰۰  ارزش  اول ۱۱درصــد، 
شــركت ۱2درصد و مقايسه فروش 
شركت ها با تولید ناخالص داخلی، 
فــروش ۱۰۰ شــركت اول 3۷ درصد 
و فــروش ۵۰۰ شــركت 4۱ درصــد 

است.
مجیــد درویش با بیــان اینکه 
در دنیا برای این شــرکت ها اهمیت بســیاری قائل 
هســتند، افــزود: ســازمان مدیریــت صنعتــی 22 
ســال قبل به منظور معرفی شــرکت های برتر این 
طرح را آغاز کرد. ۵۰۰ شــرکت انتخابی بر اســاس 
شاخص های دیگری غیر از میزان فروش نیز با هم 
مقایســه می شــوند. مقایسه شــرکت های بزرگ با 
کوچــک اصال منطقی نیســت به این منظــور ما در 
دســته بندی ۱۰۰تایی شــرکت ها را با هم مقایســه 

می کنیــم. هــر شــرکتی بــر اســاس 32 شــاخص 
شــاخص های  داد:  ادامــه  او  می شــود.  ارزیابــی 
رتبه بنــدی کمــی هســتند و از صورت هــای مالــی 

شرکت ها اخذ می شوند.
پراکندگی ۵۰۰شــرکت بزرگ ایران بر اساس 
محــل ثبــت شــرکت عبارت انــد از تهــران بــا 338، 
اصفهــان بــا 3۵، هرمــزگان بــا ۱9 ، کرمــان بــا ۱۵ ، 

خراسان رضوی ۱3 شرکت.
بررســی ۵۰۰شــرکت برتــر از نظــر مالکیــت 
نشــان داد کــه ســهم شــرکت های دولتــی%8/2، 
عمومــی 3۰/8% و خصوصــی 6۱% اســت.  بررســی 
۱۰۰شرکت برتر از نظر مالکیت هم نشان می دهد 
دولتی ها 8%، عمومی ها 4۰% و خصوصی ها %۵2 

را به خود اختصاص داده اند.
اســامی شــرکت هایــی کــه در مراســم دیروز 
حضورا تندیس دریافت کردند، به این شرح است: 
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هوالرزاق

 نوید اشتغال زایی در حوزه مکانیک و برق

با عرضه اوراق صرفه جویی انرژی در بورس
 معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری می گوید ابزار تامین مالی

در قدیم وام بود؛ اما نمی توان اکوسیستم نوآوری را با وام توسعه داد
بــه گفتــه معاون علمی و فناوری ریاســت جمهوری با 
اعــام عرضــه اوراق صرفه جویی انــرژی در بورس در آینده 
نزدیــک، دربــاره پیامــد ورود ابزارهای مالی مرتبط با انرژی 
بــه بــورس پیش بینی کرد که ایــن ابزارها می تواند جوانان 
بسیاری را در زمینه مکانیک و برق سر کار آورد و اشتغال 

ایجاد کند.
به گزارش ایرنا، سورنا ستاری در آیین رونمایی از بازار 
تامیــن مالــی جمعی و شــاخص صکوک فرابــورس ایران که 
دیــروز بــه صورت مجازی با حضور رئیس ســازمان بورس و 
اوراق بهادار  و مدیرعامل فرابورس برگزار شد، درباره تالش 
برای شکل گیری اکوسیستم نوآوری در هفت سال گذشته 
گفت: در این اکوسیستم دانشگاه ها به عنوان تامین کننده 
منابع نیروی انسانی شناخته شده اند. او ادامه داد:  همواره 
ایــن ســوال مطــرح بــوده اســت که اگــر دولت هزینــه ای در 
آموزش می کند، چرا این آموزش در اقتصاد دیده نمی شود. 
در بخــش آمــوزش هزینه هــای بســیار شــده اســت. اکنون 
حدود ۵میلیون دانشــجو در دانشــگاه های کشــور مشغول 
به تحصیل اند که در مقایســه با ابتدای انقالب عدد باالیی 
اســت و امروزه با ایجاد این اکوسیســتم می توان آموزش را 

از اقتصاد دانش بنیان بیرون کشید.
ســتاری اظهــار کــرد: در اکوسیســتم نــوآوری کشــور، 
۵۰پارک علم و فناوری و ۱۵۰شتاب دهنده بخش خصوصی 
فعــال هســتند. همچنیــن اســتارتاپ ها عمــال منبــع تامیــن 
نیــروی انســانی بــرای این اقتصاد هســتند و در حال حاضر 
6هــزار اســتارتاپ فعــال اســت. معــاون علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهوری تصریح کرد: ۵۷۰۰شــرکت دانش بنیان و 
نیــروی انســانی فوق العــاده ای که در خارج از کشــور داریم، 
از اجــزای ایــن اکوسیســتم هســتند؛ اما تامیــن مالی چنین 

اکوسیستمی با سیستم مالی قدیمی قابل اجرا نیست.
ستاری گفت: ابزار مالی ما در قدیم وام بود و نمی توان 
ایــن اکوسیســتم را بــا وام توســعه داد. تامیــن مالی کشــور 
باید به سمت تامین مالی خطرپذیر برود؛ همان طورکه در 
برخی از کشورها بیش از ۵۰درصد تامین مالی آنها از طریق 
ســرمایه گذاری جســورانه صــورت می گیــرد.او با بیــان اینکه 
یکی از ابزارهایی که می تواند ریسک تامین مالی جسورانه 
را کاهش دهد، بورس است، گفت: مکانیسم های متعددی 
برای توسعه اکوسیستم نوآوری در کشور در سازمان بورس 

طراحی شده که به کندی پیش رفته است.
معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری ادامــه داد: 
در ایــن اکوسیســتم اســتارتاپ های بزرگــی در حوزه هــای 
سلول های بنیادی، آی سی تی و هوا فضا در کشور حضور 

دارند.
ســتاری ادامــه داد: ایــران در حــوزه بیوتکنولــوژی یکی 
از قدرت های بزرگ آسیاست. شرکت های داروسازی فعال 
در کشــور ســاالنه 4۰۰میلیون تومــان هزینه صرف تحقیق 
و توســعه خــود می کننــد، فرق بیــن کارخانــه و صنعت این 
اســت، هزینــه کردن بــرای بــه روز بودن یــک فرهنگ جدید 
است که در اکوسیستم نوآوری ایران به وجود آمده است.

وی یــادآور شــد: قیمت گــذاری بــر روی شــرکت های 
بــا آن مواجــه بودیــم.  دانش بنیــان مســئله ای اســت کــه 
نمی تــوان روی ایــن شــرکت ها قیمت گذاشــت، در دنیا نیز 
می بینیم شرکت های بزرگی وجود دارند که به لحاظ دارایی 
فیزیکی چیزی ندارند، اما ایده، فکر و فناوری آنها با مبالغ 

باال خرید و فروش شده است.
از  یکــی  کــرد:  بیــان  رئیس جمهــوری  علمــی  معــاون 
مشــکالت شــرکت های دانش بنیــان، معضــل قیمت گذاری 
در بــورس اســت. چنــد شــرکت وارد حــوزه قیمت گــذاری و 
ارزش گذاری دارایی نامشهود شده اند؛ چرا که این موضوع 

در حیطه کار شرکت است.

آغاز پذیره نویسی ۲40میلیارد تومانی 
صندوق جسورانه در بورس

ستاری گفت: اکنون 4۱شرکت دانش بنیان در بورس 
فعالنــد و چهار شــرکت نیــز به تعداد این شــرکت ها اضافه 
خواهد شــد. این شــرکت ها 2۰۰هزارمیلیارد تومان سرمایه 
در تابلوی بورس دارند، ۱3صندوق جســورانه خصوصی نیز 
در بــورس هســتند کــه امــروز بزرگ تریــن آن پذیره نویســی 

24۰میلیارد تومانی انجام داد.
دربــاره  ریاســت جمهوری  فنــاوری  و  علمــی  معــاون 
فعالیت شرکت های دانش بنیان در زمینه هوش مصنوعی 
گفــت: در ایــن حــوزه شــرکت های بــزرگ منطقــه را داریــم، 
هــوش مصنوعــی احتیــاج به مســئله دارد و بایــد هدفی در 
پس آن باشــد، درباره احراز هویت الکترونیکی که از ســوی 
ســازمان بورس این ایده پذیرش شــد، ســایر سازمان ها نیز 

اکنون احراز هویت الکترونیکی انجام می دهند.

11میلیارد تومان معامله دارایی فکری
معــاون علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری اظهار کرد: 
بحــث خریــد و فــروش اختراع نیــز یکی از کارهایــی بود که 
در بازار دارایی فکری انجام شد، اما آن زمان وقت مناسبی 
نبود. االن فرهنگ آن آماده ترســت، حدود ۱۱میلیارد تومان 

در این حوزه معامله صورت گرفته است.
ســتاری بــا تاکیــد براینکــه اســتقبال ســازمان بــورس 
از نــوآوری بزرگتــری هدیــه ای اســت کــه بــه جوانــان فعــال 
در اکوسیســتم دانش بنیــان داده می شــود، افــزود: دیگــر 
نمی شــود کشــور را بــا پــول نفــت اداره کــرد. نیــاز داریــم با 
ایده هــای جدیــد کشــور را اداره کنیــم، حوزه ســرمایه گذاری 
جسورانه، حوزه ای است که قطعا آینده فوق العاده ای دارد.

آمادگی برای تامین مالی فعالیت نوآورانه
همچنین رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت: 
مجموعــه بــازار ســرمایه این آمادگــی را دارد که تامین مالی 
فعالیت های نوآورانه، دانش بنیانی و مبتنی بر فناوری های 

جدید را انجام دهد.

محمدعلی دهقان دهنوی در مراسم آیین رونمایی از 
»بــازار تامیــن مالی جمعی« و »شــاخص صکوک فرابورس 
ایــران« در جمــع خبرنــگاران افــزود: مجموعــه کارهایــی که 
در حوره بازار ســرمایه انجام می شــود، متعلق به مجموعه 
معاونــت علمــی فنــاوری ریاســت جمهوی اســت، زیــرا بــازار 
ســرمایه یکــی از حــوزه و فضاهایی اســت که بحــث نوآوری 
در آنجــا بســیار مــورد توجــه قــرار دارد. او اضافه کــرد: یکی 
از محورهایی که در پیشــبرد کارهای حوزه علمی و فناوری 
کشــور تاثیــر دارد، آینده کشــور و توســعه اقتصــادی را رقم 
می زند و زمینه اســتفاده از ظرفیت و پتانســیل های عظیم 
نیروهای جوان و دانشــمند کشــور را فراهم می کند، تامین 
مالــی ایــن فعالیت هاســت. دهقــان دهنــوی خاطرنشــان 
کرد: مجموعه بازار ســرمایه این آمادگی را دارد که در کنار 
معاونت علمی و فناوری به شکل همراه و هماهنگ بتواند 
تامین مالی فعالیت های نوآورانه، دانش بنیانی و مبتنی بر 
فناوری های جدید را که در قالب ابزارها و نهادهای مختلفی 

راه اندازی می شوند، انجام دهد.
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: 
راه اندازی تامین مالی جای قدردانی دارد، اما اینکه چندین 
ســال این فعالیت طول کشــیده است،محل انتقاد دارد که 
به چه دلیل این مدت طول کشــیده اســت؛ زیرا معنای آن 
اینکه به مدت پنج سال از خدمات تامین مالی دورمانده ایم.
دهقــان دهنــوی خاطرنشــان کــرد: بنابرایــن بایــد بــه 
ســمتی برویــم که ایده و روش هــای تامین مالی فعالیت ها 
به ســرعت در بازار ســرمایه شــکل بگیرد و اجرایی شــود. او 
ادامه داد: ماهیت و خاصیت تامین مالی بدین صورت است 
کــه اگــر قــرار باشــد راه انــدازی آن بــه مدت پنج ســال طول 
بکشد، در آن زمان ایده ای جدید به مرحله اجرا می رسد که 

ممکن است روش قبلی کنار گذاشته شود.

ارائه مجوز به یک پلتفرم در بستر 
باک چین

مدیر عامل شرکت فرابورس ایران نیز در این مراسم 
گفت: بازار سرمایه و فرابورس در گذشته در راستای تامین 
مالی شــرکت های متوســط و بزرگ در حال فعالیت بودند، 
اکنــون نه تنهــا شــرکت های کوچــک بلکــه کســب و کارهای 
خانوادگی هم می توانند از طریق این بازار تامین مالی کنند.
امیر هامونی بیان کرد: از سال 94بیش از 3۰جلسه 
کارگــروه تدویــن پیش نویــس دســتورالعمل اجرایــی تامیــن 
مالــی جمعــی در دفتر مدیرکل کارآفرینــی وزارت کار برگزار 
شد تا در سال 9۷ از سوی سازمان بورس دستورالعمل آن 
به تصویب رســید. او افزود: به مدت پنج ســال بررسی های 
الزم بــرای اجــرای این تامین مالی صورت گرفت و مطالعات 
زیادی از کشورهای مختلف در این زمینه صورت گرفت و در 

جلسات برگزارشده آن ها را بررسی کردیم.
هامونی اظهار کرد: برای نخستین  بار موافقت اصولی 
به یک شــرکت با مســئولیت محدود داده شــد تا از بســتر 

تامین مالی جمعی، اقدام به تامین مالی کند.
او خاطرنشان کرد: همچنین به یک پلتفرم )سامانه( 
کــه در بســتر بالک چیــن اســت، مجوز فعالیت داده شــد تا 

بتواند در این حوزه نقش آفرینی کند.
گفــت:  ایــران  فرابــورس  شــرکت  عامــل  مدیــر 
اصولــی  موافقــت  بــرای  بررسی شــده  درخواســت های 
ســامانه در  جمعــی  مالــی  تامیــن  عامــل  ســکوهای   بــه 
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بررسی شــده 28مــورد بوده اســت. او افــزود: همچنین به 
هفــت متقاضی تامیــن مالی جمعی موافقت اصولی داده 
شــد و چهــار مجــوز فعالیــت بــه شــرکت های آتنــا، کارن، 

پارس فاندینگ و فاینتک اعطا شــده است.

 تامین مالی کسب و کارهای کوچک
از طریق فرابورس

هامونــی در گفت وگــوی اختصاصی با ایرنا با تشــریح 
تامیــن مالــی کســب وکارهای کوچــک از طریــق فرابــورس، 
گفت: در چند سال گذشته و در زمان رئیس اسبق سازمان 
بــورس تفاهم نامــه ای بــرای تامیــن مالــی جمعی امضا شــد 
کــه در خصــوص این تفاهم نامه و ابالغ مصوبه ای از ســوی 
شورای عالی بورس، فرابورس ایران به عنوان تنظیم کننده 
و بانی تامین مالی جمعی انتخاب شد. او خاطرنشان کرد: 
اکنــون چنــد ســال اســت اقدامــات الزم بــرای تامیــن مالــی 
جمعــی انجام شــده اســت، ضمــن ارائه برخــی از مجوزها و 
موافقت هــای اصولــی در نهایــت امــروز ثمــره تفاهم نامــه و 
دســتورالعملی را که شــورای عالی بورس به فرابورس ابالغ 
کرده اســت با هماهنگی معاونت علمی ریاســت جمهوری، 
وزارت اقتصــاد و امــور دارایــی، وزارت ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعــات و وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــه مرحلــه 
فعالیــت می رســد و امــروز شــاهد رونمایــی این ابــزار جدید 

بودیم.
هامونــی با بیان اینکــه این ابزار کمک کننده به تامین 
مالی کســب و کارهای کوچک یا اســتارتاپ ها اســت، اظهار 
کــرد: ایــن مجموعه هــا به طــور حتم نباید جزو شــرکت های 
دانش بنیان باشند؛ بلکه ممکن است به لحاظ فنی، برخی 
از اصناف کشــور هم شــامل این مســاله شوند و در مرحله 

استفاده از این تامین مالی قرار گیرند.
بــه گفتــه مدیر عامل شــرکت فرابورس ایران، کســب 
و کارهایــی که فعالیت هــای خوبی را در حوزه فعالیت خود 
دارنــد می تواننــد از طریــق بازار ســرمایه و ابــزار تامین مالی 

جمعی تا سقف ۱۰میلیارد تومان تامین مالی کنند.
او ادامه داد: برای مثال ممکن است خانواده ای از هنر 
فرش بافی برخوردار باشند اما از امکانات الزم برای تامین 
مالــی تهیــه نــخ و دار قالی بافی برخوردار نباشــد، این افراد 
می تواننــد از ایــن طریق تامین مالی کننــد، اما به طور حتم 
بایــد دارای شــرکت حقوقــی باشــند و از طریــق این شــرکت 

اقدام به تامین مالی کنند.

نتایج رتبه بندی 500 شرکت ایرانی برتر در بیست وسومین همایش IMI100 مشخص شد
در سایت روزنامه بخوانید:

شهادت حضرت امام علی النقی الهادی )ع( تسلیت باد

شاخص رتبه بندی IMI 100شرکت
شرکت پیشرو، رتبه اول از نظر شاخص فروش ، شرکت برتر صادرات گرا ،رتبه اول از نظر شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

شاخص ارزش افزوده،رتبه اول از نظرشاخص فروش درگروه پتروشیمی 
شرکت پیشرو،رتبه پنجم از نظر شاخص فروش ،رتبه هشتم از نظر شاخص ارزش افزوده شرکت گروه گسترس نفت و گاز پارسیان

شرکت پیشرو،رتبه سوم از نظر شاخص ارزش افزوده شرکت ملی صنایع مس ایران
شرکت پیشرو،رتبه اول از نظر شاخص فروش در گروه فروشگاه ها فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
شرکت پیشرو، رتبه اول از نظر بهره وری کل عوامل در گروه شرکت های پیمانکاری شرکت مهندسی فکور صنعت تهران

شرکت پیشرو،رتبه چهارم از نظر شاخص فروش ،رتبه دوم از نظر شاخص ارزش افزوده ، شرکت فوالد مبارکه اصفهان
رتبه اول از نظر شاخص فروش درگروه فلزات اساسی 

شرکت پیشروفروشگاه های زنجیره ای رفاه
رتبه سوم ازبین 500شرکت، رتبه پنجم از شاخص ارزش افزوده ،رتبه اول از نظر شاخص فروش شرکت سرمایه گذاری غدیر

درگروه شرکت های چندرشته ای صنعتی، رتبه اول از نظر بهره وری عوامل در  گروه شرکت های 
چند رشته ای صنعتی 

رتبه نهم از بین 500 شرکت کشور،رتبه اول از نظر شاخص فروش  در گروه وسایل  نقلیه و قطعات خودرو گروه صنعتی ایران خودرو
شرکت برتر از نظر رشد سریع شرکت آلومینای ایران

شرکت برتر از نظر رشد سریع ،رتبه اول از نظربهره وری کل عوامل درگروه فلزات اساسی شرکت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر
شرکت برتر از نظر رشد سریع ،رتبه اول از نظر شاخص فروش درگروه لوازم خانگی و شرکت برفاب

الکترونیکی 
شرکت برتر از نظر رشد سریعشرکت صبا فوالد خلیج فارس

شرکت برتر صادرات گرا ،رتبه اول از بهره وری کل عوامل در گروه پتروشیمیشرکت پتروشیمی نوری
شرکت برتر صادرات گراشرکت مادر تخصصی توسعه معادن وصنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(

شرکت برتر صادرات گراشرکت پتروشیمی زاگرس
شرکت برتر صادرات گراشرکت معماران تجارت آفتاب

رتبه دهم از نظر شاخص ارزش افزوده ،رتبه اول از نظر بهره وری کل عوامل در گروه شرکت ارتباطات سیار ایران )همراه اول (
ارتباطات و مخابرات و رتبه اول از نظر شاخص بازده فروش در گروه ارتباطات و مخابرات

رتبه اول از نظر شاخص فروش در گروه خدمات بازرگانی شرکت تهیه و توزیع قطعات ولوازم یدکی ایران خودرو)ایساکو(
رتبه اول از نظر شاخص فروش در گروه ماشین آالت ،تجهیزات و صنایع فلزی شرکت تراکتور سازی ایران 

رتبه اول از نظر شاخص فروش در گروه خدمات فنی ومهندسی گروه مپنا 
رتبه اول از نظر بهره وری کل عوامل در گروه بانک ها و موسسات اعتباری بانک پاسارگاد 

رتبه اول از نظر بهره وری کل عوامل درگروه فراورده های نفتی ، رتبه اول از نظر شاخص شرکت پتروشیمی پارس 
بازده فروش درگروه فرآورده های نفتی 

رتبه اول از نظر بهره وری کل عوامل درگروه در گروه اکتشاف ،استخراج و خدمات جمعیشرکت صنایع معدنی فوالد سنگان خراسان 
رتبه اول از نظر بهره وری کل عوامل در گروه رایانه و خدمات های وابسته شرکت ستاره درخشان همراه کیش )ستاره اول(

رتبه اول از نظر بهره وری کل عوامل درگروه محصوالت کانی غیرفلزی به جز سیمان ، رتبه شرکت صنایع خاک چینی ایران 
اول از نظر شاخص بازده فروش در گروه  محصوالت کانی غیر فلزی  

رتبه اول از نظر شاخص بازده فروش در گروه شرکت های چندرشته ای صنتعی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان 
رتبه اول از نظر شاخص بازده فروش در گروه موسسات بیمه ای بیمه پاسارگاد 

رتبه اول از نظر شاخص بازده فروش درگروه الستیک وپالستیک شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیک 
رتبه اول از نظر شاخص بازده فروش درگروه واسطه گری های مالی شرکت لیزینگ اقتصاد نوین 

رتبه اول از نظر شاخص فروش درگروه پیمانکاری شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت  
رتبه اول از نظر شاخص فروش درگروه موسسات بیمه ای ، رتبه اول از نظر بهره وری کل بیمه دی 

عوامل در گروه موسسات بیمه ای 


