فهرست صادركنندگان نمونه سال 1377
1.1چین چین بین الملل

1313كارخانجات تولیدی تهران

2.2كانون تولیدی ایران

1414ج.ا.ا.م

3.3یزد باف

1515موسسه كشاورزی زعیم

4.4كاشی الوند

1616علی مقدس زاده

5.5وا گن پارس

1717خشكبار آذربایجان شرقی

6.6فوالد خوزستان

1818ایمپران

7.7شركت ملی صنایع مس ایران

1919چانچو

8.8كرمان تابلو

2020صادرات تمیز

9.9تولید باندهای پزشكی ایران

2121نساجی تبریز

1010دوده صنعتی پارس

2222فروسیلیس

1111پا كسان

2323شیم پترو

1212شیمیرزین
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فهرست صادرکنندگان نمونه سال 1378
1.1دشت مرغاب

1616الستیك كرمان

2.2بهروز نیك

1717تولیدی چرم ساغری همدان

3.3سان سان شهد

1818رادیاتور ایران

4.4فرش مشهد

1919ارجمندی

5.5تولیدی صادراتی نیماد

2020مخبری

6.6اطلس پود

2121پسته رفسنجان

7.7كاشی ایرانا

2222صادراتی حساس

8.8سیمان سفید ساوه

2323ایران گالب مرغوب

9.9سایپا دیزل

2424شیل گستر

1010فوالد مباركه

2525بازرگانی سبحه

1111آلومینیوم پارس

2626نكو راه تهران

1212دنا كاست

2727بازرگانی صرامی

1313نفت بهران

2828استراتوس

1414شیمیایی بهداد

2929بازرگانی شفیع

1515صنعت چوب شمال
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فهرست صادركنندگان نمونه سال 1379
1.1گروه تولیدی مهرام

2121بازرگانی بینالمللی مرآت

2.2صنایع كنسرو ایران

2222تولی پرس

3.3شیرین عسل

2323الستیك پارس

4.4شهد آب

2424صنعتی كالر

5.5پیمان موكت

2525چینی بهداشتی مروارید

6.6سیلون ( پوشاك عالیمقام)

2626امید نیكان

7.7سهامیالیاف

2727بازرگانی نورانی

8.8مرجان كاشی

2828صادرات خشكبار سبز

9.9سینا كاشی

2929درخت الماس سبز

1010شیشه ساوه جام

3030سقز سازی كردستان

1111سیمان بهبهان

3131نوین زعفران

1212ترا كتورسازی ایران

3232مستعان

1313فوالد مباركه

3333تكروده

1414شركت ملی سرب و روی ایران

3434ایران تیهو

1515ایران رادیاتور

3535فرش تبریز

1616پارس سوئیچ

3636احرار همدان

1717صا ایران

3737كالسیمین

1818سوپا

 3838شیمیكو

1919كربن ایران

3939صنعتی و معدنی سپهر

2020ورزیران

4040کیسون
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فهرست صادركنندگان نمونه سال 1380
1.1شركت پارس سرام

2525پودرسازان

2.2شیرین عسل

2626كارخانجات نورد و پروفیل ساوه

3.3پا كسان

2727چرم ساغری همدان

4.4كاشی ایرانا

2828پارس خودرو

5.5مبلمان جلوه

2929سارونه

6.6غالمرضا ذواالنواری

3030ایران صدرا

7.7شركتیزد باف

3131طالسازی سپاهان

8.8شیراز پوپلین

3232بازرگانی سلیمانی

9.9كربن ایران

3333جهان شیل

1010فرش مشهد

3434آسهیاسوج

1111شیشه ایران فلوت

3535تولیدی كندر

1212صنایع فارمیكو

3636كارخانجات خیاطی ایران (كاچیران)

1313چینی زرین

3737ذوب آهن اصفهان

1414بازرگانی پتروشیمیایران

3838ریخته گری نوین

1515مس شهید باهنر

3939تولیدی پزشكی ورید

1616دیزل ایران (ایدم)

4040نوین زعفران

1717سیمان سفید ساوه

4141رز پلیمر

1818صادراتی روده ناز

4242كارخانجات تولیدی ایران

1919الستیك كرمان

4343كیسون

2020مرزنشینان شهدای ایران

4444سرمایه گذاری صنایع شیمیایی

2121فرآوردههای خاورمیانه
2222تعاونی پسته رفسنجان

4545ایران ترانسفو

2323مادلكس

4646ایران گالب مرغوب

2424ساصد
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ایران

فهرست صادركنندگان نمونه سال 1381
1.1شركت ساختمانی دوبرال
2.2شركت خاك طالیی طوس

2121مجتمع كارخانجاتروغننباتی كشت
و صنعت شمال

3.3شركت سهامیعام كالسیمین

2222سان سان شهد

4.4فوالد مباركه اصفهان

2323كناف ایران

5.5شركتسهامیعامپتروشیمیفارابی

2424گلسار فارس

6.6الستیك دنا

2525ماشین رول

7.7ابهر ریس

2626تولیدی مواد اولیهداروپخش(تماد)

8.8موكت نگین مشهد

2727داروسازی فارابی

9.9سیمان هرمزگان

2828راك شیمی

1010شركت ملی صنایع مس ایران

2929تولیدی و بازرگانی احجار دهبید

1111صنایع كاشی و سرامیك سینا (سینا

3030تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی

كاشی)

3131روزبهان

1212اطلس پود

3232صادراتی حساس

1313شركت سهامیایرانی تولید اتومبیل

3333صادراتی خشكبار آذربایجان شرقی

سایپا

3434شیرین دارو

1414رادیاتور ایران

3535مروارید سیاه آبزیان

1515پالمالمین كاشان

3636صادرات روده نمونه

1616تولیدی صنعتی ممتاز سهند

 3737بازرگانی ارجمندی

1717شركت سهامیعام هنكل پاك وش

3838نساجی تبریز

1818صنایع الكترونیك ایران ( صا ایران)

3939طلو عیاس سپاهان

1919گروه صنعتی نجاتی ( آناتا)

4040چینی مقصود

2020شركت سهامیصنایع شیر ایران
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فهرست صادركنندگان نمونه سال 1382
1.1آلومینیوم المهدی

1818ورزیران

2.2بینالمللی مرآت

1919كاشی مرجان

3.3خدمات هوایی و توریستی بهمن

2020تولیدی كاشی تكسرام

گشت
4.4مجتمع صنعتی ماموت تهران

2222صادراتی فرآوردههای خاورمیانه

5.5صنعتی بهشهر

2323بازرگانی فرید شرق

6.6یزد باف

2424توس چرم شرق

7.7گروه صنعتی آرتا

2525بازرگانی اطلس بوشهر

8.8تولی پرس

2626پامچال آسیا

9.9صنعتی مینو

2727تولید و صادرات ریشمك

1010تولیدی بازرگانی بینالمللی هورباهر

2828تضامنی رحیم زاده و پسر

1111الستیك پارس

2929بازرگانی برادران میرجلیلی

1212صنایع دارویی ایران (فارمیكو)

3030بازرگانی میرزا زاده

1313تولیدی و صنعتی ممتاز سهند

3131سرمایه گذاری مس سرچشمه

1414چرم سازی افروز كار تبریز

 3232تولید و بازرگانی احجار زا گرس

1515دوده صنعتی پارس

3333ساختمانی دنا رهساز

1616دشت نشاط

3434شیمبار

1717كفش پیام
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2121صنایع روشنایی مازی نور

فهرست صادركنندگان نمونه سال 1383
1.1نفت سپاهان

2323پارس مولیبدن

2.2طلو عیاس سپاهان

2424ایران رادیاتور

3.3عایق اصفهان

2525كاشی نیلو

4.4دیداس

2626سیمان سفید ساوه

5.5صفا نیكو

 2727اطلس دام رود

6.6موكت پارس

2828پوست و چرم پیگیر

7.7كشبافی بعثت

2929شیرین عسل

8.8بازرگانییارمحمدی

3030بازرگانی سنگانیان

9.9رزپلیمر

3131ایران گالب مرغوب

1010فوالد خوزستان

3232زعفران اسفدان

1111صنایع ارتباطی پایا

 3333تهیه و بستهبندی آرات

1212فنر سازی زر

3434ایران مالس

1313ماشین سازی اراك

 3535آرین میالن

1414سایپا

3636درخت الماس سبز

1515مواد اولیه دارو پخش (تماد)

3737صادراتی زرباف فر

1616پا كشو

3838فرش قندی

1717قطران ذغال سنگ

3939مهتا توس

1818كفش پیام

4040یاس نخ

1919ممتاز سهند

4141پارسیان

2020سپهر الكتریك

4242كشتیرانی جمهوری اسالمیایران

2121مس كاران

4343ایران دوستان

2222آلومینیوم پارس

4444آرشام كوشا
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فهرست صادركنندگان نمونه سال 1384
1.1دنا رهساز
2.2مهندسین مشاور ناموران

1919مروارید سیاه آبزیان

3.3تعاونیتولیدكنندگانپستهرفسنجان

2020شفیع

4.4فوالد مباركه اصفهان

2121پا كسان

5.5زمزم ایران

2222رنگ و رزین پارس اشن

6.6نوین زعفران

 2323نفت ایرانول

7.7مجتمع صنایع الستیكیزد

2424سرمایه گذاریصنایعشیمیاییایران

8.8ایران رادیاتور

2525بازرگانی پتروشیمیایران

9.9كناف ایران

2626پلی استریزد

1010سپهر الكتریك

 2727سازمان صنایع دفاع

1111داروسازی ا كسیر

 2828دادههای رسا

1212پالمالمین كاشان

2929كشباف آزادی

1313خاك طالیی توس

3030یاتا ا كسپرس

1414بازرگانی فرش لچك ترنج همدان

3131صادراتی كی سینگز

 1515كفش پیام

3232انجمن صادركنندگان خدمات فنی

1616شیرین عسل
1717خشكبار آذربایجان شرقی
1818اتحادیه مركزی تعاونیهای
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روستایی و كشاورزی ایران

و مهندسی ایران
3333اتحادیهصادركنندگانخشكبارایران

فهرست صادركنندگان نمونه سال 1385
1.1آرتا تاك
2.2ابهر ریس
3.3ایران ترانسفو
4.4پارس مولیبدن
5.5پتروشیمیاراك (سهامیعام)
6.6تولیدی پودرسازان
7.7تولیدی مواد اولیه الیاف مصنوعی
8.8تولی پرس
9.9داروسازی ا كسیر
1010ذوب آهن اصفهان
1111راك شیمی
1212رزیتان
1313بازرگانی سلیمانی
1414سنگ آهن مركزی ایران
1515بازرگانی عراقچی
1616صنایع استیل البرز
1717صنایع كاشی و سرامیك سینا
1818صنایع روشنایی مازی نور
1919بازرگانی فرش ذواالنواری
2020فرش سهند
2121كارخانجات تولیدی تهران
2222كاچیران
2323كفش نهرین
2424مجتمع صنعتی ماموت تهران
2525نفت ایرانول
2626بازرگانی ارجمندی
2727پامچال آسیا

2828تضامنیصادراتیمحمدمهدویهوشركا
2929تروند زعفران قائن
3030گروه صنعتی نجاتی (آناتا)
 3131خشكبار الماسیار
3232دام توشه نوین
3333زمزم
3434سارونه
3535شیرین عسل
3636صادراتی حساس
3737صادراتی فرآوردههای خاورمیانه
3838كشت و صنعت كاشفان كبیر
3939گیاهان سبز زندگی
4040بیناس كاال
4141آذر آب
4242توسعهپستهایفشارقویپارسیان
 4343صانیر
4444مهندسی ساخت تاسیسات
دریایی ایران
4545آرشام كوشا
 4646پاسارگاد تورز
4747اتحادیه صادركنندگان فرآوردههای
نفت ،گاز و پتروشیمی
 4848اتحادیه صادركنندگان مبلمان
منزل و اداری
4949صندوق غیر دولتی توسعه صادرات
زعفران
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فهرست صادركنندگان نمونه سال 1386

48

1.1اترك شیمی

2323درخت الماس سبز

2.2ا كسیس تجارت بین الملل

 2424دارو سازی فارابی

3.3اطمینان روز

 2525روغن نباتی جهانی

4.4اطلس دام رود

2626شیشه فلوت ایران

5.5ایران خودرو

2727شیمیایی بهداد

6.6ایران گالب مرغوب

2828صنایع مس ایران

7.7ایران مالس

2929صنایع فروآلیاژ ایران

8.8ایرانیاسا

3030صادراتی زرباف فر

9.9بازرگانی پتروشیمیایران

3131صنایع الكترونیك ایران (صا ایران)

1010بازرگانی ا كبر حاج كاظمیان

3232صنایع شیر ایران ( پگاه)

1111بازرگانی برادران میر جلیلی

3333صادراتی فرآوردههای خاورمیانه

1212برفاب

 3434افزون پالس

1313بلور نوری تازه

 3535صنایع مس شهید باهنر

1414توسعهپستهایفشار قویپارسیان

 3636طراحان گلچین حامد

1515پاالیش قطران ذغال سنگ

 3737فرش ستاره كویر

1616پا كسان

 3838فرآوری تابان دریا

1717پتروشیمیاراك

3939كاشی ایرانا

1818تولید مواد اولیه دارو پخش ( تماد )

4040كابلهای مخابراتی شهید قندی

1919تولیدییاس نخ

4141كیسون

2020توس چرم شرق

4242گروه صنعتی آداك

2121تهیه و بستهبندی خشكبار آرات

4343گسترش و بازرگانی كرمان

2222تولیدی صنعتی مایان فوالد

4444نفت سپاهان

فهرست صادركنندگان نمونه سال 1387
1.1ابهر ریس

2626ریشمك

2.2ایران دوچرخ

2727سایپا دیزل

3.3ایران دوگالب

2828شیراز پوپلین

4.4ایران خودرو

2929شركت آلومینیوم ایران

5.5ایران دوستان

3030شیل گستر

6.6برفاب

3131شیرین عسل

7.7بلور شیشه كاوه

 3232شفیع

8.8بازرگانی جاللی

 3333صنایع كاشی و سرامیك سینا

9.9بهپروان مشكان بم

 3434صنایع شیمیایی سینا

1010بازرگانی برادران محمدی

 3535صنایع شیر ایران  -پگاه

1111پسته رفسنجان

 3636صانیر

1212پویندگان راه سعادت

 3737ظریف مصور

1313پا كنام

 3838فرش پرنیان

1414پاالیش قطران ذغال سنگ

3939كالسیمین

1515پاسارگاد تورز

4040كناف ایران

1616تولی پرس

4141كابلهای مخابراتی شهید قندی

1717تولید روی بندرعباس

4242كفش پیام

1818چرم شاهگلی

 4343كاشفان كویر

1919چینی بهداشتی گلسار فارس

 4444كیسون

 2020حاج كاظمیان

 4545گل مروارید سفید

2121خاك طالیی طوس

4646زر ما کارون

2222دنا رهساز

4747ماشین رول

 2323داروسازی فارابی

 4848مجتمع صنایع الستیكیزد

 2424رز پلیمر

 4949مجتمع صنعتی ماموت تهران

2525رنگ و رزین الوان

5050یاتا ا كسپرس
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فهرست صادركنندگان نمونه سال 1388

50

1.1ابهر ریس

2525سایپا

2.2اترك شیمی

2626سوت ماشین

3.3ارگ جدید

2727سینا كاشی

4.4ایران ترانسفو

2828سبالن پالستیك

5.5ایوبی فر

2929شكوه بناب

6.6ایران گالب

3030صنایع الكترونیك ایران (صا ایران)

7.7اطلس دام رود

3131صنایع روشنایی مازی نور

8.8ا كسیر

3232صنایع هفت الماس

9.9ایران دوستان

 3333صانیر

1010بازرگانی پتروشیمیایران

 3434ظریف مصور

1111بازرگانی جاویدان

 3535فرش پرنیان

1212بازرگانی حاج كاظمیان

 3636فرآوردههای غذایی مانی

1313برفاب

 3737فرآوردههای لبنی كاله

1414پامچال آسیا

3838كفش پیام

1515پتروشیمیاصفهان

3939كفش نهرین

1616پاالیش قطران ذغال سنگ

4040كیسون

1717پتروشیمیاراك

4141كاوه فلوت

1818پویندگان راه سعادت

4242گروه صنعتی نجاتی ( آناتا)

1919چینی زرین

 4343گلسار فارس

2020خشكبار مزرعه دست چین

 4444موكت نگین مشهد

2121ذوب آهن اصفهان

 4545نوین زعفران

2222رز پلیمر

4646دشت مرغاب (یك ویك )

2323راك شیمی

 4747هنكل پاك وش

2424زر ما كارون

 4848بیناس كاال

فهرست صادركنندگان نمونه سال 1389
1.1ارگ جدید
2.2آپادانا سرام
3.3ا كسیر
4.4ایمان تجارت روشن
5.5اترك شیمیشرق
6.6آسایش كاشان
7.7برفاب
8.8بازرگانی حاج كاظمیان
9.9بلور شیشه كاوه
1010بازرگانی سفال تاج
1111پاسارگاد تورز
1212پویندگان راه سعادت
1313پتروشیمیاصفهان
1414پا كشو
1515پارس حیان
1616پیشتاز طب زمان
1717پامچال آسیا
1818پا كنام
1919تبریز هنگ
2020ترا كتورسازی ایران
2121خالص سازان روی زنجان
2222خمیر مایه رضوی
 2323داروسازی فارابی
2424رز پلیمر
2525روژین تاك
2626ریشمك
2727رسانه بینالمللی شهرزاد
2828زعفران اسفدان
 2929زرباف فر

3030زرما كارون
3131سایپا
3232سارونه
3333سروش مهر آریا
3434سردخانه و مواد غذایی آریا سام
3535فراب
3636صنایع الكترونیك ایران (صا ایران)
3737صنایع غذایی جوان
 3838صنایع مس ایران
3939صنایع فرو آلیاژ ایران
4040صنایع شیر ایران ( پگاه)
4141صانیر
 4242فرآوردههای لبنی كاله
4343فرآوردههای خاورمیانه
4444كفش پیام
4545كیسون
4646كابلهای مخابراتی شهید قندی
4747گلسار فارس
4848گسترش بازرگانی كرمان
4949گروه صنعتی نجاتی (آناتا)
5050موتورهای دیزل ایران
5151مزرعه دست چین
5252نوین زعفران
5353نفت پاسارگاد
5454هفت الماس
5555یاتا ا كسپرس
5656سیمان هگمتان
5757اتحادیه صادركنندگان خراسان
رضوی
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فهرست صادرکنندگان نمونه سال 1390
2525صنایع مس قائم
 1.1داروسازی ا کسیر
2626گروه صنعتی سپاهان
2.2شرکت پا کسان
2727کارخانه چینی ایران (ایرانا)
3.3تولیدی سبالن پالستیک
2828سیمان کردستان
4.4بازرگانی پتروشیمی
2929شیشه کاوه فلوت
		
5.5نفت سپاهان
3030صنایع فروآلیاژ ایران
6.6پاالیش قطران ذغالسنگ
3131کالسیمین
7.7ایمان تجارت روشن
3232حامیانیاقوت صحرا
8.8کانون تولید ایران
3333بازرگانی پورعلی
9.9مجتمع نساجی آسایش کاشان
3434تروند زعفران قاین
		
1010توس چرم شرق
3535خشکبار مزرعه دستچین
1111گروه صنعتی نیکو -ابهرریس
3636صادراتی فرآوردههای خاورمیانه
1212خانه فرش عظیم
1313کارخانجات چرخ خیاطی ایران3737 -پامچال آسیا
3838بازرگانی ا کبر حاج کاظمیان
کاچیران
3939شیرین دارو
1414صنایع چینی زرین ایران
4040بازرگانی غزال ارسباران
1515کارخانجات تولیدی شهید قندی
 4141گروه مپنا
1616سایپا
4242جهیزات و خدمات صنایع آب و برق
1717رادیاتور ایران
ایران ( صانیر)
		
1818زرما کارون
4343فراب
1919تولیدی صنعتی سوت ماشین
4444پاسارگاد تورز
2020فرآوردههای لبنی کاله
2121مجتمع کارخانجات روغن نباتی 4545خدمات مسافرتی ارگ جدید
4646کیسون
کشت و صنعت شمال
4747نوین زعفران
2222گروه صنعتی نجاتی آناتا
2323صنایع الکترونیک ایران ( صاایران)  4848زعفران اسفدان
2424پویندگان راه سعادت
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صادرکنندگان ممتاز سال 1391
 4.4کیسون
 5.5ایران گالب

1.1سایپا
2.2داروسازی ا کسیر
3.3نوین زعفران

صادرکنندگان نمونه ملی سال 1391
1.1شیشه مظروفیزد
2.2پتروشیمیارا ک(شازند)
3.3کابل افق البرز
4.4برفاب
5.5پالستیک کار
6.6گیاهان سبز زندگی
7.7صنایع الستیکیزد(یزد تایر)
8.8ایران خودرو
9.9صنایع شیمیایی مازی نور
1010سوت ماشین
 1111نفت سپاهان
1212مپنا
1313دشت بهشت آریا
1414بازرگانی نشان شرق
1515فراب
1616ریشمک
1717پا کنام
1818تبریزهنگ
1919خاطره کویر
2020بازرگانی پورعلی
2121کاله
2222کاشی سینا

2323شیشه آسا فلوت
2424غزال ارسباران
2525گسترش بازرگانی کرمان
2626شونیز(داداش برادر)
2727روژین تا ک
2828چینی گلسار فارس
2929ذوب آهن اصفهان
3030ایمان تجارت روشن
3131پویندگان راه سعادت
3232بهینه افزار پرداز پویا (بهکو)
3333جهان پروفیل پارس
3434شرکت صا ایران
3535ایران دوستان
3636فروآلیاژ ایران
 3737زعفران اسفدان
3838صادراتی خشکبار مزرعه دستچین
3939شکوه بناب
4040زرما کارون
4141صنایع هواپیماسازی ایران
4242بازرگانی خسروی
 4343فرش عظیم زاده
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اتحادیهها و تشکلهای صادراتی نمونه سال 1392
1.1انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
2.2اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران
3.3اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت ،گاز و پتروشیمیایران
4.4انجمن پسته ایران
5.5سندیکای صنعت برق ایران

صادرکنندگان ممتاز سال 1392
1.1بازرگانی ا کبر حاج کاظمیان

4.4صادراتی فرآوردههای خاورمیانه

2.2گروه صنعتی زرما کارون

5.5کیسون

3.3سایپا

صادرکنندگان شایسته تقدیر سال 1392
1.1خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی
ایران دوستان
2.2برفاب
3.3پویندگان راه سعادت
4.4خانه فرش عظیم
5.5بازرگانی غزال ارسباران
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6.6گلسار فارس
7.7صنایع روشنایی مازینور
8.8مجتمع صنایع الستیکیزد
9.9نوین زعفران
1010تولید و صادرات ریشمک

صادرکنندگان نمونه ملی سال 1392
1.1آرتا نقش تا ک
2.2آریا مولیبدن كسری
3.3گروه صنعتی نجاتی ( آناتا)
4.4ایران ترانسفو
5.5ایرانیاسا تایر و رابر
6.6بلور شیشه کاوه
7.7شیمیایی بهداد (سهامیخاص)
8.8پالستیک کار (سهامیخاص)
9.9پشتیبانیونوسازیبالگردهایایران
1010ترا كتورسازی ایران
1111تروند زعفران قائن
1212تولیدی لوله و پروفیل جویبار لوله
1313كارخانجاتچینیبهداشتیمروارید
1414تولید مواد اولیه داروپخش (تماد)
1515دانا گام
1616دنا رهساز
1717ذوب آهن اصفهان
1818را ک شیمی
1919رزیتان
2020زرباف فر
2121الیاف پلی استر ساینا دلیجان
2222سپهرالكتریك
2323سمیران سالمت

2424صنایع سیمان سامان غرب
2525تحقیقاتی و تولیدی سیناژن
2626شکوه بناب
2727شمس الهدایی
2828صنعتی داداش برادر (شونیز)
2929شیرین دارو
3030شیما کفش
3131صادرات تجهیزات و خدمات صنایع
آب و برق ایران
3232صنایع شیمیایی سینا
3333فرآوری روده ایرانیان زمین
3434مجتمع نساجی آسایش كاشان
3535فروسیلیس ایران
3636بازرگانی قائم تجارت امین
3737کارخانجات کاشیعقیق(سهامیخاص)
3838فراوردههای لبنی کاله
3939كوشش رادیاتور
4040کیش چیپس
4141گشت تور
4242گلنور
4343گوهر زعفران
4444ماشین رول
4545نفت پاسارگاد (سهامیعام)
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صادرکنندگان ممتاز سال 1393
1.1کیسون ( سهامیعام)

4.4فرآوردههای لبنی کاله

2.2زرما کارون

5.5پا کسان

3.3پویندگان راه سعادت

6.6ذوب آهن اصفهان

صادرکنندگان نمونه ملی سال 1393
1.1صادرات تجهیزات و خدمات صنایع 2222گشت تور
2323تحقیقاتی تولیدی سیناژن
آب و برق ایران ( صانیر)
2424هسا
2.2گروه صنعتی نجاتی ( آناتا)
3.3صنایع کاشی و سرامیک سینا
2525حامیانیاقوت صحرا ( سهامیخاص)
4.4داروسازی فارابی
2626تولیدی کوشش رادیاتور
5.5نفت سپاهان
2727گروه روشنایی گلنور
6.6ساختمانی دنا رهساز
2828تولیدی لوله و پروفیل جویبار لوله
7.7پتروشیمیشازند ( ارا ک)
2929سیمان سامان غرب
8.8فراب
3030جهان پروفیل پارس
9.9ترا کتورسازی ایران
3131نوین بافان پرنگ منطقه آزاد انزلی
1010شکوه بناب
3232مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس
1111گروه صنعتی اترک شیمیشرق
3333نفیس نخ
1212مجتمع صنایع الستیکیزد
3434صنایع غذایی چیکا سپاهان
1313کارخانجات چرخ خیاطی ایران ( 3535تولیدی و صنعتی گرمای جنوب
کاچیران)
3636اشکان شیمیاصفهان
1414ممتاز سهند
3737تجارت آرمان پگاه
1515یاتا ا کسپرس
3838تک ما کارون
1616صنعتی داداش برادر ( شونیز)
3939سازههای تکایستا جنوب
1717خانه فرش عظیم
4040سایپایدک
1818کاوه فلوت
4141تمدن فرش کاشان
1919موکت نگین مشهد
4242پلیمر آریا ساسول
2020رزیتان ( سهامیخاص)
4343گسترش صادرات جاویدان کرمان
2121ایرانیاسا تایر و رابر
4444کابلهای شهید قندی
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صادرکنندگان ممتاز سال 1394
1.1شیرین عسل
2.2پویندگان راه سعادت
3.3فرآوردههای لبنی کاله

4.4بازرگانی پتروشیمی
5.5شیمیایی و تولیدی رزپلیمر

صادرکنندگان نمونه ملی سال 1394
2424کشت و صنعت روژین تا ک
1.1ایران گالب مرغوب
2525رنگ و رزین الوان
2.2گروه صنعتی نجاتی ( آناتا)
2626خمیرمایه رضوی
3.3صنایع الکترونیک ایران ( صاایران)
4.4صادرات تجهیزات و خدمات صنایع 2727پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران
( پنها)
آب و برق ایران ( صانیر)
2828بینالمللی پیمانکاری استراتوس
5.5دنا رهساز
2929نوین بافان پرنگ منطقه آزاد انزلی
6.6فراب
3030بازرگانی سفال تاج
7.7ایران دوستان
3131بازرگانی علی خسروی
8.8زعفران اسفدان
3232بازرگانی قائم تجارت امین
9.9تولیدی و صنعتی ممتاز سهند
3333آرتا نقش تا ک
1010فوالد مبارکه اصفهان
3434تک ما کارون
1111صنایع روشنایی مازی نور
3535گیاهان معطر پرند
1212شکوه بناب
1313صادراتی خشکبار مزرعه دستچین 3636شوفاژ کار
3737تولیدوصادراتخشکبارمجتبیبناب
1414یاتا ا کسپرس
3838داداش برادر ( آیدین)
1515صنایع شیر ایران
3939میعاد سپهر ادمان
1616شیمیایی بهداد
4040آیسان خزر
1717صنعتی داداش برادر (شونیز)
4141ایفاسرام
1818پا کنام
4242سیم و کابل ابهر
1919مجتمع نساجی آسایش کاشان
4343شیشه شناور اردکان
2020ایرانیاسا تایر و رابر
4444تولیدی مهر اصل
2121بلور کاوه
4545گروه صنعتی سدید
2222تحقیقاتی و تولیدی سیناژن
2323تولیدی لوله و پروفیل جویبار لوله 4646گروه روشنایی گلنور
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صادرکنندگان ممتاز سال 1395
1.1صنایع الکترونیک ایران ( صاایران)
2.2فراب
3.3شکوه بناب

4.4یاتا ا کسپرس
5.5ممتاز سهند

صادرکنندگان نمونه ملی سال 1395
1.1پاسارگاد گشت
2.2نساجی آسایش کاشان
3.3تولید مواد اولیه داروپخش ( تماد)
4.4داداش برادر ( شونیز)
5.5گسترش صادرات جاویدان
6.6کالسیمین
7.7الستیکیزد
8.8ایران خودرو
9.9پا کنام
1010کشت و صنعت روژین تا ک
1111سپهر الکتریک
1212شیرین دارو
1313گشت تور
1414سفال تاج
1515تک ما کارون
1616گروه مپنا
1717دشت بهشت آریا
1818فرش خاطره کویر
1919قائم تجارت امین
2020سیمان سامان غرب
2121سرمایهگذاریصنایعشیمیاییایران
2222پالستیک کار
2323نوین بافان پرنگ منطقه آزاد انزلی
2424صنعتی شوفاژ کار
2525شیشه مظروفیزد
2626پلیمر آریا ساسول
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2727کابل سازی افق البرز
2828شیما کفش
2929مهتا رنگ توس
3030اشکان شیمیاصفهان
3131تولید و صادرات مجتبی بناب
3232تولیدی صنعتی ماموت تهران
3333الیاف پلی استر ساینا دلیجان
3434مهندسی مشاور مهاب قدس
3535صنعتی زر مهر مارلیک
3636عمراب
3737زعفران بدیعی
3838تانا بین الملل
3939کاال کودک توس
4040صنایع ریخته گری پرلیت آسیا
4141سازههای فلزییاسان
4242کارخانجات نورد لولهیاران
4343فناور پالستیک سپاهان
4444مه پروتئین
4545نانو نخ و گرانول سیرجان
4646پتروشیمینوری
4747صادرات و گسترش انرژی پیشرو
( صانرژی)
4848بازرگانی سعید موسوی
4949برودت گستر طوبی
5050بوتان

صادرکنندگان ممتاز سال 1396
1.1شرکت ایران دوستان
2.2فراب
3.3شرکت ایران گالب مرغوب
4.4صنعتی داداش برادر شونیز
5.5شرکت پا کسان

6.6شرکت بازرگانی زعفران اسفدان
7.7بازرگانی صنایع شیر ایران
8.8مجتمع صنایع الستیکیزد
9.9یاتا ا کسپرس ( سهامیخاص)

صادرکنندگان نمونه ملی سال 1396
1.1شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
2.2تولیدوصادراتخشکبار مجتبیبناب
3.3شرکت صنعتی گام ارا ک
4.4گشت تور
5.5جنرال مکانیک
6.6داداش برادر ( آیدین)
7.7ایران ترانسفو
8.8الکترونیک افزارآزما
9.9گروه کارخانجات شیشه اردکان
1010شرکت خشکبارایلیا گستر سیرجان
1111رنگدانه سیرجان
1212رزین غزال
1313مه پروتئین
1414گلسار فارس
1515سفال تاج
1616گروه مپنا
1717گروه صنعتی معدنی زرمهر مارلیک
1818زعفران بدیعی
1919باراد گستر الوند
2020ترا کتورسازی ایران
2121معماران تجارت آفتاب
2222فوالد خوزستان
2323مهتارنگ توس
2424گلسرای میالد
2525زرین ترنج مهرو
2626صنعت پالست آبیار

2727فرش قیطران طالیی کاشان
2828صنایع کاشی و سرامیک فرزاد
2929الیاف پلی استر ساینا دلیجان
3030شرکت آریا گستران چرم خاورمیانه
3131فروسیلیس ایران
3232پارس حیان ( سهامیخاص)
3333سردخانه و مواد غذایی آریا سام
3434گروه صنعتی بوتان
3535صنایع ریخته گری پرلیت آسیا
3636بازرگانی سعید موسوی
3737مارگارین
3838موتوژن
3939سیمان هرمزگان
4040سیم و کابل ستارهیزد
4141پاالیش قطران ذغالسنگ
4242آذرپاسیلو
4343شرکت پتروشیمیپردیس
4444آریوژن فارمد
4545تونل سد آریانا
4646بازرگانی احمد پورعلی
4747موننکو ایران
4848شرکت موکت نگین مشهد
4949لوله گستر خادمی
5050سمیران سالمت
5151شرکت تعاونی عام نوید نور
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