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 اين صفحه بايد حذف شود
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مقدمه::
سازمان مديريت صنعتي رتبه بندي سال 1401 شرکت هاي برتر ايران )براساس اطالعات سال مالي 1400( را براي  بيست و پنجمين 
سال متوالي تهيه نموده است. اين فهرست با الهام از رسالت سازمان با فراهم نمودن آمار و اطالعات شفاف و مفيد در مورد بنگاه هاي 
اقتصادي کشور، فضاي روشن تري از کسب و کار اقتصادي کشور ارايه مي دهد و به مديران، سياستگذاران و پژوهشگران، ياري 

مي رساند تا شناخت و درك دقيق تري از مقياس، ساختار مالي و اقتصادي صنايع و بنگاه هاي اقتصادي بزرگ کشور بيابند.
در فهرست تهيه شده از 500 شرکت ايران ، بر روي شناسايي آرايش بنگاه هاي بزرگ کشور در کنار يکديگر تمرکز شده است، به 
اين دليل که نگاه کالن ملي در شکل گيري اين فهرست مورد نظر سازمان مديريت صنعتي بوده است. به عبارت ديگر، از آن جايي 
که رونق و رکود بزرگترين شرکت هاي ايران، به دليل وجود ارتباطات گسترده پسين و پيشين1 به سرعت در کليه سطوح اقتصاد 
کشور آثار خود را بروز خواهد داد، سازمان مديريت صنعتي با تهيه اين فهرست تالش نموده است که تصويري ساالنه و متکي به 
آمارهاي کمي قابل اعتماد، از چگونگي تغييرات در آرايش بنگاه هاي بزرگ کشور و صنايع و فعاليت هاي اقتصادي مختلف در کنار 
يکديگر ارائه دهد. پويايي، تداوم و تسريع روند توسعه بنگاه هاي اقتصادي و در پي آن کل اقتصاد کشور در گروي شناخت کامل و 
صحيحي از نقاط قوت و ضعف فعاليت هاي اقتصادي بنگاه هاي کشور است و از آن جايي که قوت و ضعف مفاهيم نسبي هستند که 
بر مبناي مقايسه استوار مي باشند، در اين فهرست با مقايسه صنايع و بنگاه هاي اقتصادي کشور با يکديگر زمينه اي فراهم مي شود 
که مي تواند راهنماي مفيدي براي مديران و سياست گذاران و سرمايه گذاران باشد و منجر به تحقيقات پژوهشگران در جهت شناخت 

فضاي کسب و کار از زوايايي تازه گردد.
تغييراتي که به طور دائم در سال هاي گذشته در اين تصوير روي داده است و يا در حال شکل گيري است، مي تواند از زواياي مختلف 
استلزام ها يا استنتاج هاي متفاوتي براي بيننده داشته باشد. در حالي که سقوط تدريجي رتبه هاي شرکت هاي فعال در يك صنعت 
در يك روند چند ساله، براي سرمايه گذار داخلي يا خارجي عالمت عدم توجيه سرمايه گذاري يا افزايش هزينه فرصت است. براي 
سياست گذار اقتصادي اين اتفاق ممکن است عالمت تالش براي چاره جويي يا شناسايي مشکل باشد؛ در حالي که جابه جايي رتبه ها 
در فهرست شرکت هاي برتر ايران براي پژوهشگران زمينه اي براي تحقيق علمي است. براي مدير بنگاهي که در ميان صد شرکت 

برتر قرار گرفته است، اين تغييرات رتبه مي تواند نشانه اي براي بازنگري در عملکرد و شناسايي نقاط قوت و ضعف باشد و ...
اين نگاه کالن و ملي، در کنار توجه به خواسته هاي ذي نفعان طرح از يك سو و توجه به ميزان دسترسي به آمارهاي کمي قابل اتکاء 
و ماهيت رتبه بندي و نسبي بودن فهرست از سوي ديگر، باعث مي شود نوع شاخص هاي مورد استفاده در رتبه بندي ها، در راستاي 

هدف طرح گزينش و تدقيق شود.
  بر اين اساس، فهرستي که به مقايسه شرکت ها و فعاليت هاي اقتصادي از بعد کالن و ملي مي پردازد و هدف آن ارايه تصويري 
از چگونگي آرايش بنگاه هاي اقتصادي در فضاي کسب و کار ايران است، فهرستي عمومي است. در واقع در اين فهرست تمامي 
فعاليت هاي اقتصادي اعم از خدماتي، صنعتي و ... که در مفهوم عام خود مي توانند رقيب يکديگر در تخصيص منابع جامعه باشند، در 
کنار يکديگر حضور خواهند داشت. در گام اول، براي گزينش صد شرکت برتر ايران، معيار فروش مبناي انتخاب قرار گرفته است. 
رقم فروش در مورد کليه شرکت ها مجموع درآمدهاي عملياتي است2. در گام بعد، اين شرکت هاي منتخب از زواياي مختلف با 

شاخص هاي متعددي که در ادامه اشاره مي شود، مورد مقايسه قرار گرفته اند.
ميزان اثرگذاري فعاليت يك بنگاه اقتصادي در ابعاد اقتصاد ملي، رابطه مستقيمي با ميزان فروش شرکت دارد. فروش شرکت، ميزان 
تعامل بنگاه را با ساختار اقتصادي کشور نشان مي دهد و هر چه بنگاهي تعامل بيشتري با ساير اجزاء اقتصادي داشته باشد، رونق 
و رکود آن اهميت بيشتري مي يابد. بنابراين، انتخاب و رتبه بندي شرکت ها براساس شاخص "حجم فروش" از منطق اقتصادي و 
مديريتي برخوردار است. اصواًل موضوع "رشد  شرکت ها" اهميت و جايگاه ويژه اي در اقتصاد و مديريت دارد. "فروش"، مهم ترين 
خروجي نهايي شرکت  تجاري است و به خصوص، "روند فروش"، نتيجه تعامل بسياري از عوامل کمي و کيفي، دروني و بيروني 

شرکت را نشان مي دهد و باالخره اين که، ورود به عرصه رقابت جهاني تنها براي شرکت هاي بزرگ )با فروش باال( ميسر است.
اين مقايسه و رتبه بندي بر اساس اطالعات مالي مندرج در صورت هاي مالي شرکت ها مي باشد که در پاسخ به فراخوان عمومي و 
مکاتبات مستقيم و پي گيري هاي متعدد بعدي به دست آمده است که در اين جا از همکاري کليه شرکت هايي که در اين رتبه بندي 

همکاري نموده اند سپاسگزاري مي شود.

1  .forward and backward linkages
2- الزم به ذکر است فهرست هاي جهاني با کارکرد مشابه فهرست شرکت هاي برتر ايران نيز دقيقًا رويکردي مشابه دارند و پس از گزينش شرکت ها اعم از 
توليدي خدماتي و ... بر اساس شاخص فروش به رتبه بندي آن ها بر اساس شاخص هاي ديگر مي پردازند. نمونه بارز فهرست هايي با اين رويکرد 500 شرکت 

جهاني فورچون يا هزار شرکت آمريکايي فورچون است . 
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روششناسیرتبهبندیشرکتهایبرترایران:

     كليات:

رتبه بندي شرکت ها در محيط کسب و کار تالشي علمي براي تلخيص بسياري از اطالعات پيراموني محيط کسب و کار 
در قالب سنجه هاي ساده و قابل درك است. رتبه بندي مي تواند اطالعات مفيدي در مورد وضعيت شرکت ها در مقايسه با 
رقباي خود در اختيار ذي نفعان از قبيل مديران، سهام داران و سرمايه گذاران ، اعتباردهندگان و بانك ها، مشتريان، دولت و 

سازمان هاي دولتي و ... قرار دهد.
با کمك بررسي مداوم تحوالت در رتبه بندي شرکت ها، تشخيص جهت حرکت در کسب و کارهای اقتصادي و شناسايي 
دورنماي رونق و رکود در صنايع مختلف و حتی ارزيابي ميزان اثربخشی سياست هاي اصالحی اعمال شده، قابل پي گيري است.

 بايد توجه داشت که دو روش کلی برای ارزيابی بنگاه های اقتصادی وجود دارد:
از  جهان  در  متعارف  رتبه بندي  فهرست هاي  از  بسياري  است.  شرکت ها  عملکرد  نتيجه  و  جايگاه  ارزيابی  روش  اول،  روش   
 قبيل فورچون 500، هزار شرکت برتر آمريکا، S&P ، FTSE و ... بر اساس يك يا مجموعه اي از شاخص هاي خروجي گرا3

به رتبه بندي شرکت ها مي پردازند. در واقع، مبنای ارزيابي از جايگاه و عملکرد شرکت ها در اين فهرست ها، براساس يك يا 
مجموعه ای از شاخص ها با ماهيت ارائه خروجي و نتيجه عملکرد شرکت است. 

  روش دوم، روش ارزيابی فرآيندی عملکرد شرکت يا روش های فرآيند گرا4 است. در اين مدل هاي رتبه بندي، معيار ارزيابي 
شرکت ها بر فرآيند کار تمرکز بيشتری دارد. اين مدل ها بر مجموعه گسترده تري از شاخص ها اعم از کيفی و کمی و بر دامنه 
وسيع تری از متغيرها که ورودي ها )Input( و فرآيندها )Process( و خروجي ها )Output( را در بر مي گيرد، تکيه دارند. انواع 
مدل هاي متداول ارزيابی کيفيت نظير مدل دمينگ، بالدريج، EFQM و ... در اين گروه قرار دارند. بديهی است اين مدل ها در 
ارزيابی يك شرکت خاص و به منظور گزارش دهی به مديران و ذی نفعان مستقيم شرکت مناسبت بيشتری دارند، چون به تفصيل 
درگير عملکرد شرکت می شوند. اما دقيقاً به همين دليل، از قدرت نفوذ کمتری برخوردارند. در واقع، جامعه مخاطبان اين نوع 

رتبه بندی ها محدود به ذی نفعان مستقيم شرکت است و شرکت های مشارکت کننده در اين نوع رتبه بندی ها نيز محدود است.
به دليل نياز به دامنه گسترده ای از اطالعات برای محاسبه معيارهای ارزيابی در روش های فرآيند گرا، در بسياری از مواقع انجام 

بخش هايی از کار در اين رتبه بندی ها بر "خود ارزيابي" استوار می باشند.
  اين مساله زمانی که قصد رتبه بندی ميان  شرکت های زيادی را داريم، غير قابل اتکاء خواهد بود. به همين دليل از قابليت 
روش های فرآيندگرا در تدوين فهرست های عمومی کاسته می شود. اين که بسياری فهرست فورچون 500 را می شناسند و می دانند 
که مثال شرکت اول اين فهرست چه شرکتي است ، اما در مورد رتبه بندی EFQM در آمريکا و يا کشورهای ديگر، اطالعی در 

دسترس عموم نيست، نمونه ای از تفاوت قدرت نفوذ در اين دو روش رتبه بندی است.
هدف از رتبه بندي شرکت هاي برتر ايران عبارت است از :

"توليد اطالعات در مورد بنگا هاي اقتصادي کشور و شفاف سازی فضای کسب و کار، رتبه بندی شرکت ها از  نظر ميزان 
اثرگذاری در اقتصاد ملی و گسترش  رقابت بين بنگاه های اقتصادی"

با هدف فوق، رتبه بندي شرکت هاي برتر ايران )IMI-100( تناسب بيشتری با روش های  رتبه بندی خروجی گرا ) نتيجه گرا( 
دارد. چون شفاف سازی جايگاه اقتصادی شرکت ها هدفی است که مدل های فرايندگرا نمی توانند به آن پاسخ گويند،  به خصوص 
زمانی که تعيين جايگاه اقتصادی شرکت ها در مقايسه با هم مطرح است، نمی توانيم ارزيابی خود را محدود به چند شرکت خاص 

نماييم. افزايش تعداد شرکت ها نيز استفاده از روش های فرآيندگرا را به عنوان کاری مداوم و ساالنه غيرممکن می کند.
بنابراين، فهرست شرکت هاي برتر ايران، فهرستی برای شناسايی جايگاه اقتصادی بنگاه های اقتصادی بر مبنای روش رتبه بندی 

براساس روش های خروجی گرا است.

: IMI-100شاخص های مورد استفاده در رتبه بندي    
با توجه به عموميت فهرست شرکت هاي برتر ايران و وجود انواع شرکت هاي توليدي ، خدماتي ، بيمه اي، سرمايه گذاري 
3  . Output Oriented
4  . Process Oriented
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و بانك هاي شرکت کننده در اين رتبه بندي، جهت همگن کردن رقم فروش اين شرکت ها، مجموع درآمدهاي عملياتي 
شرکت لحاظ مي شود.

پس از گزينش و رتبه بندي شرکت ها بر اساس شاخص "ميزان فروش" ، اين شرکت ها براساس ميزان فروش به دسته هاي 
اين نحو ،  صدتايي تقسيم مي شوند و شرکت هاي هر دسته براساس 32 شاخص  ديگر مقايسه و رتبه بندی مي شوند. به 
شرکت هايي با هم مقايسه مي شوند که از نظر »اندازه« تا حدودي به هم نزديك هستند. در مجموع ، شرکت هاي مورد 

ارزيابي، براساس 33 شاخص که در جدول زير آمده است، رتبه بندي مي شوند:
 

وضعيت مالكيت شركت هاي فهرست:

  براي آگاهي از وضعيت مالکيت شرکت هاي موجود در فهرست شرکت هاي برتر ايران، رتبه بندي IMI-100 در تالشي گسترده 
اقدام به شناسايي نوع مالکيت شرکت هاي موجود در فهرست و تفکيك آنها به سه دسته دولتي، خصوصي و عمومي نموده است که 
اطالعات آن در اين گزارش و نيز، در گزارشات ساالنه رتبه بندي تقديم مي شود. الزم به ذکر است؛ براي تفکيك شرکت ها به سه دسته 

دولتي،  خصوصي و عمومي تعاريف زيرمالك عمل قرار گرفته است: 
 -   شرکت دولتي: شرکتي است که اکثريت سهام آن در مالکيت سازمان ها يا شرکت هاي دولتي باشد.

 -   شرکت خصوصي: شرکتي است که اکثريت سهام آن در مالکيت اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي باشد.
 -  شرکت با مالکيت عمومي: شرکتي است که اکثريت سهام آن در مالکيت نهادها و موسسات عمومي باشد) طبق قوانيني نظير 

قانون محاسبات عمومي کشور و قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي(. 

شاخص هاعنوان دسته بندي

شاخص هاي اندازه و رشد شرکت

− فروش	
− رشد فروش	
− فروش سرانه	
− ارزش افزوده	

− تعداد كاركنان 	
− رشد اشتغال	
− دارايي	
− رشد دارايي	

شاخص هاي سودآوري و عملکرد
− سود آوری	
− رشد سود	
− بازده فروش	
− بازده دارايي 	

− گردش دارايي	
− سهم دارايي هاي غيرجاري از كل دارايي ها	
− بازده ارزش ويژه	
− نسبت مالكانه	

شاخص هاي بهره وري
− بهره وري كل	
− بهره وري كل عوامل	
− بهره وري نيروي انساني	
− بهره وري سرمايه	

−شاخص هاي صادرات صادرات               -رشد صادرات	
− صادرات سرانه     - نسبت صادرات به فروش	

شاخص هاي نقدينگي
− نسبت جاري	
− نسبت خالص وجوه ناشي از عمليات به فروش	
− نسبت خالص وجوه ناشي از عمليات به سود عملياتي	

−شاخص هاي بدهي  نسبت بدهي	
− نسبت پوشش هزينه بهره	

شاخص هاي بازار
− ارزش بازار	
− بازده بازار حقوق صاحبان سهام	
− 	P/E نسبت
− 	P/B نسبت
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مالحظات:

در تحليل آمار و نتايج رتبه بندي شرکت ها، الزم است به مواردي که ممکن است به دليل شرايط خاص اقتصاد ايران، به 
عنوان اقتصادي در حال توسعه، ايجاد شود توجه کافي صورت گيرد.

  رتبه بندي IMI-100 مانند رتبه بندي هاي مشابه مثل Fortune 500 برتري شرکت ها را از جنبه اي خاص نشان مي دهد، 
مثاًلاز جنبه فروش يا سودآوري يا بازده فروش و ... بنابراين، اين رتبه بندي مدعي نيست که برتري شرکت ها را از جميع جهات 

و بطور مطلق نشان مي دهد.
هرچند که الگوي طراحي شده توسط سازمان مديريت صنعتي براي معرفي "شرکت هاي پيشرو" و "شرکت هاي برتر از نظر 

رشد سريع" ، تالشي است که شرکت هاي موفق و رشديابنده طي يك روند چند ساله را معرفي مي نمايد.
   در اقتصاد ايران، مانند بسياري از اقتصادهاي در حال توسعه، قيمت ها منعکس کننده تمامي واقعيات اقتصادي نيستند. وجود يارانه هاي 
مختلف، دخالت هاي دولت در کنترل قيمت ها و مواردي از اين قبيل، موجب انحراف قيمت ها مي شود و لذا قيمت ها قادر نيستند وضعيت 
واقعي رشد يك شرکت را نشان دهند. مثاًل رشد فروش يك شرکت در يك اقتصاد سالم نشان دهنده افزايش قيمت محصول فروش 
رفته و مقدار عددي محصوالت فروخته شده است. از آن جا که افزايش قيمت اساساً ناشي از افزايش کيفيت محصوالت توليدي است، 
در اين صورت افزايش فروش، نشان دهنده رشد واقعي و سالم اين شرکت ها است. در حالي که در اقتصاد ايران بخشي از تغيير قيمت ها 
يا ناشي از وجود بازارهاي  انحصاري و يا ناشي از دخالت هاي دولت در تعيين قيمت محصوالت شرکت هاي توليدي است. بنابراين، بايد 

در مقايسه فروش شرکت ها و رتبه بندي آن ها از نظر فروش اين مقوله را در نظر داشت.
مشکل انحرافات قيمتي نه تنها مشکل فهرست رتبه بندي IMI-100 است، بلکه در هر نوع آمار اقتصادي خود را نشان 
مي دهد. حساب هاي ملي، سبد مصرف خانوار، بودجه دولت و آمارهاي مشابه همه انحرافات قيمتي را در خود دارند و لذا به 
تمامي واقعيت هاي اقتصادي را منعکس نمي کنند. طبيعي است که با کاهش دخالت هاي دولت و آزاد شدن تجارت، قيمت ها 

به سمت شفافيت و سالمت بيشتري حرکت خواهند کرد. 
  به دليل سابقه تورمي کشور در سال هاي گذشته، مقايسه جمع کل دارايي هاي ثابت شرکت ها و محاسبات مربوط به آن 
بايد با احتياط الزم صورت گيرد. از آنجا که شرکت ها بر اساس قيمت هاي تاريخي دارايي هاي ثابت خود را در دفاتر ثبت 
کرده اند و تاريخ سرمايه گذاري شرکت ها با يکديگر متفاوت است، در اين صورت دارايي ها و نسبت سود و فروش به دارايي ها 
با ميزان  از شاخص هاي مرتبط  اين مطلب ضروري است که در استفاده  با توجه به  تمامي واقعيت را منعکس نمي کند. 

دارايي هاي شرکت در بررسي ها و تحقيقات اقتصادي، به اين مساله توجه شود.
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جدول1:رتبهبنديصدشرکتبرترایرانازنظرميزانفروش/درآمد)ميلياردریال(

فروش فروشنام شركت رتبه
14001399 1400

(میلیارد ریال)درآمد/ رتبه بندی صد شرکت برتر ایران از نظر میزان فروش

12704535.81468746.7 (هولدینگ)شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
22427487.71276506.5 شركت نفت ستاره خلیج فارس
31984268.9953344.0 شركت پاالیش نفت بندرعباس
41860860.01010760.0 (هولدینگ)شركت فوالد مباركه اصفهان 
51589470.6748437.6 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری غدیر 
61238995.7896838.6 (هولدینگ)بانک ملت 
71220501.5599803.3 (هولدینگ)شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان 
81147022.0665154.3 (هولدینگ)شركت ایران خودرو 
9908717.2637902.4 (هولدینگ)بانک رفاه كارگران 
10876492.6754809.9 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری پارس آریان 
11824945.5450272.2 (هولدینگ)شركت ملی صنایع مس ایران 
12755010.3453929.1 (هولدینگ)شركت پتروشیمی نوری 
13731394.5461658.8 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 
14720944.5604538.8 (هولدینگ)بانک صادرات ایران 
15637875.9433563.2 (هولدینگ)شركت معدنی و صنعتی گل گهر 
16633441.7453721.4 (هولدینگ)بانک تجارت 
17589162.4351830.4 (هولدینگ)بانک پارسیان 
18581385.3664015.2 (هولدینگ)شركت گروه مپنا 
19580339.8513754.2 (هولدینگ)بانک پاسارگاد 
20537334.5298977.8 (هولدینگ)شركت سایپا 
21521515.5356234.2 (هولدینگ)شركت فوالد خوزستان 
22475698.6299958.2 (هولدینگ)شركت معدنی و صنعتی چادرملو 
23457097.1270369.4 (هولدینگ)شركت پتروشیمی پارس 
24426024.0318043.1 (هولدینگ)شركت پتروشیمی جم 
25409637.6194176.7 (هولدینگ)شركت كشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
26402446.1246322.4 (هولدینگ)شركت پتروشیمی بندر امام 
27391497.7320126.2 (هولدینگ)شركت مخابرات ایران 
28376751.5254923.9 (هولدینگ)شركت پتروشیمی مارون 
29375855.9221567.8 (هولدینگ)بانک اقتصاد نوین 
30367099.7122587.9 (هولدینگ)شركت مبین انرژی خلیج فارس 
31328335.7142189.9 شركت پاالیش نفت الوان
32312256.6252152.8 (هولدینگ)شركت ارتباطات سیار ایران 
33308293.8144665.1 (هولدینگ)شركت مادر تخصصی توسعه معادن وصنایع معدنی خاورمیانه 
34299073.2149822.5 (هولدینگ)بانک گردشگری 
35280440.062532.7 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه 
36267170.8138441.2 شركت پتروشیمی بوعلی سینا
37266124.4197062.5 شركت پلیمر آریا ساسول
38262175.1159449.3 (هولدینگ)شركت گسترش صنایع معدنی كاوه پارس 
39257829.9143392.2 (هولدینگ)شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر 
40246821.0161254.0 (هولدینگ)شركت فروشگاه های زنجیره ای افق كوروش 
41224529.5139884.5 شركت فوالد هرمزگان جنوب
42210643.899064.6 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری 
43206257.4116516.8 (هولدینگ)شركت پتروشیمی شازند 
44200034.297196.2 شركت پتروشیمی پردیس
45198549.2127699.0 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 
46192656.6153347.2 شركت پتروشیمی زاگرس
47189515.9136289.6 (هولدینگ)شركت فوالد كاوه جنوب كیش 
48187511.624575.7 شركت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس
49176040.8115519.8 (هولدینگ)بانک سامان 
50172998.5101307.7 شركت پتروشیمی شهید تندگویان
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جدول1)ادامه(:رتبهبنديصدشرکتبرترایرانازنظرميزانفروش/درآمد)ميلياردریال(

فروش فروشنام شركت رتبه
14001399 1400

(میلیارد ریال)درآمد/ رتبه بندی صد شرکت برتر ایران از نظر میزان فروش

51160983.963143.2 (هولدینگ)شركت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر 
52158803.0127345.2 (هولدینگ)بانک كارآفرین 
53158409.575138.1 شركت پتروشیمی اروند
54156611.674579.3 (هولدینگ)شركت گروه بهمن 
55153626.7114066.4 شركت صنایع تولیدی كروز
56141628.578883.1 (هولدینگ)شركت صنایع معدنی فوالد سنگان خراسان 
57140098.573784.7 شركت فوالد سیرجان ایرانیان
58139806.471116.4 (هولدینگ)شركت گروه توسعه فراگیر فوالد خوزستان 
59131714.765419.9 (هولدینگ)شركت فرآوری معدنی اپال كانی پارس 
60129135.791459.1 (هولدینگ)شركت بیمه پاسارگاد 
61127040.778222.9 شركت فروشگاه های زنجیره ای اتکا
62126516.971361.7 شركت پتروشیمی تبریز
63124123.581484.2 (هولدینگ)شركت تولیدی فوالد سپید فراب كویر 
64121728.064735.8 (هولدینگ)شركت نفت بهران 
65118218.344878.5 (هولدینگ)شركت ایران خودرو دیزل 
66117017.926919.3 شركت فجر انرژی خلیج فارس
67116622.457502.5 شركت مهندسی فکور صنعت تهران
68116487.074971.7 (هولدینگ)شركت گسترش صنایع و معادن ماهان 
69113059.456881.3 (هولدینگ)شركت پاالیش نفت جی 
70109801.875568.8 شركت پتروشیمی الله
71108914.173823.8 (هولدینگ)شركت مجتمع فوالد خراسان 
72108883.570603.8 (هولدینگ)شركت توسعه صنایع بهشهر 
73108482.767418.6 شركت مجتمع جهان فوالد سیرجان
74106215.770284.2 (هولدینگ)بانک سینا 
75106097.069593.5 (هولدینگ)شركت آلومینیوم ایران 
76104978.974981.4 (هولدینگ)شركت فروشگاههای زنجیره ای رفاه 
77102705.263863.6 (هولدینگ)شركت پتروشیمی فن آوران 
78101691.614561.0 (هولدینگ)شركت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان 
79100096.761276.7 (هولدینگ)شركت آتیه فوالد نقش جهان 
8099067.573776.0 شركت آهن و فوالد ارفع
8198493.368150.9 شركت داریا همراه پایتخت
8295909.064271.3 (هولدینگ)شركت فوالد آلیاژی ایران 
8395188.047954.4 شركت مهندسی و توسعه سروک آذر
8495051.628204.2 شركت پاالیش نفت آفتاب
8594655.360368.0 شركت پتروشیمی خارک
8693830.533881.1 شركت بهمن موتور
8793198.566105.0 شركت پلی پروپیلن جم
8890324.244852.1 (هولدینگ)شركت آهن و فوالد غدیر ایرانیان 
8990070.251501.7 شركت توزیع داروپخش
9090034.052800.5 (هولدینگ)شركت نفت ایرانول 
9188445.165660.1 شركت بیمه البرز
9286838.942263.8 (هولدینگ)ایساكو - شركت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدكی ایران خودرو 
9383519.3101721.0 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری صبا تامین 
9481521.166359.2 (هولدینگ)شركت اقتصادی و خودكفایی آزادگان 
9580466.331544.2 شركت تضامنی ناصر قاسمی راد و شركا
9680110.249734.3 (هولدینگ)شركت نفت پاسارگاد 
9779368.853527.4 (هولدینگ)شركت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان 
9878947.258016.8 شركت بیمه كوثر
9972166.434714.8 شركت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد
10071531.446499.6 (هولدینگ)شركت گروه صنعتی بارز 
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   بانک گردشگری)هولدینگ(

   شركت بهمن موتور

   شركت پتروشیمی نوری )هولدینگ(

   شركت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری)هولدینگ(

   شركت فرآوری معدنی اپال كانی پارس )هولدینگ(

   شركت فوالد سیرجان ایرانیان

   شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان)هولدینگ(

   شركت معدنی و صنعتی گل گهر )هولدینگ(

   شركت ملی صنایع مس ایران)هولدینگ(

  شركت مهندسی فکور صنعت تهران

10شرکتپيشرودررتبهبنديسال1401)بهترتيبحروفالفبا(
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روشانتخاب10شرکتپيشرو:
  

     معيار اصلي در انتخاب شرکت هاي پيشرو عبارت است از :

"تغيير رتبه فروش شركت هاي فهرست صد شركت برتر ايران طي چهار سال اخير"

    فهرستي که براساس معيار اصلي فوق الذکر تهيه مي شود، با توجه به معيارهاي ديگري پااليش مي شود. اين معيارها 
عبارتند از :

 −−−−−−−−وجود اطالعات شرکت در رتبه بندي IMI-100 براي حداقل 3 سال اخير  
−منفي نبودن تغيير رتبه فروش شرکت در سال اخير  −−  

  −−−−−−−زيان ده نبودن شرکت  

    مرحله پاياني : پس از انجام مراحل فوق، فهرست بدست آمده توسط کميته اي از خبرگان صنعت و محيط کسب و کار 
مورد بررسي قرار گرفته و 10 شرکتي که بهترين نتايج را کسب کرده باشند به عنوان شرکت هاي پيشرو شناسايي و معرفي 

مي گردند.
  در انتخاب شرکت هاي پيشرو، اين کميته به سطح بلوغ شرکت ها توجه ويژه اي دارد. در مورد شرکت  هاي بالغ 

)Mature(، تغيير مثبت رتبه فروش يا حتي حفظ جايگاه،  داراي اهميت بيشتري است.
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خالصهنتایجرتبهبنديصدشرکتبرتر:

باالترینرتبهفروش

فروش 1399
)میلیارد ريال(

فروش 1400
)میلیارد ريال( نام شركت رتبه 

1400

شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس )هولدینگ( 2,704,536   1,468,747 1

شركت نفت ستاره خلیج فارس  2,427,488   1,276,507 2

شركت پاالیش نفت بندرعباس  1,984,269 953,344  3

شركت فوالد مباركه اصفهان )هولدینگ(  1,860,860  1,010,760 4

شركت سرمایه گذاری غدیر )هولدینگ(  1,589,471 748,438  5

بانک ملت )هولدینگ(  1,238,996 896,839  6

شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان )هولدینگ(  1,220,502 599,803  7

شركت ایران خودرو )هولدینگ(  1,147,022 665,154  8

بانک رفاه كارگران )هولدینگ( 908,717  637,902  9

شركت سرمایه گذاری پارس آریان )هولدینگ( 876,493  754,810  10

−−−−پنج شرکت اول رتبه بندي سال 1401، به ترتيب عبارتند از : شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس)هولدينگ(، شرکت 
نفت ستاره خليج فارس، شرکت پااليش نفت بندرعباس، شرکت فوالد مبارکه اصفهان )هولدينگ( و شرکت سرمايه گذاری 

غدير)هولدينگ(.
−−−  در انتهاي فهرست، فروش صدمين شرکت 71,531 ميليارد ريال است . اين در حالي است که صدمين شرکت سال قبل 
44,852 ميليارد ريال فروش داشته است. به عبارت ديگر، حداقل حجم فروش الزم براي ورود به جمع صد شرکت برتر سال 

1400، نسبت به سال مالی قبل از آن  59 درصد رشد داشته است.
−−−   به طور کلي در سال مالی 1400 مجموعه صدشرکت 36,989,305 ميليارد ريال فروش داشته اند که نسبت به کل فروش 

همين صد شرکت در سال قبل، 67 درصد رشد فروش را نشان مي دهد.  
−−−   فروش شرکت اول فهرست نسبت به فروش شرکت صدم 37/8 برابر بزرگتر است.

−−−   10 شرکت ابتداي فهرست، فروشي معادل 20 برابر فروش 10 شرکت انتهاي فهرست دارند. 
−−−   12 شرکت باالي فهرست 50 درصد جمع فروش صد شرکت را شکل مي دهد که نشان دهنده درجه تمرکز در وضعيت 

شرکت هاي بزرگ ايران است.
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بيشترینصعود

فروش 1400  
)میلیارد ريال(  نام شركت تغییر رتبه  رتبه  فروش  

1400
رتبه  فروش 

1399

101,692 شركت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان )هولدینگ( 92 78 170

187,512 شركت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس 88 48 136

117,018 شركت فجر انرژی خلیج فارس 67 66 133

280,440 شركت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه )هولدینگ( 45 35 80

95,052 شركت پاالیش نفت آفتاب 45 84 129

118,218 34 شركت ایران خودرو دیزل )هولدینگ( 65 99

93,831 شركت بهمن موتور 31 86 117

160,984 شركت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر )هولدینگ( 28 51 79

80,466 شركت تضامنی ناصر قاسمی راد و شركا 27 95 122

116,622 شركت مهندسی فکور صنعت تهران 19 67 86

توجه:الزم به ذكر است كه رتبه هاي سال قبل لحاظ شده در گزارش، بر اساس اطالعات تجديد ارائه شده 
در صورت هاي مالي ســال جاري شركت ها و صرفا بين شركت  هاي حاضر در رتبه بندي سال جديد است.

درنتيجه، در مورد بعضي از شــركت ها ممكن است رتبه سال قبل آن ها در اين گزارش، با آنچه در گزارش 
سال گذشته آمده است متفاوت باشد.

شرکتهايتازهوارددرفهرستصدشرکتاول

فروش 1400 
)میلیارد ريال( نام شركت رتبه فروش 

1400

رتبه 
فروش 
1399

187,512 شركت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس 48 136
117,018 شركت فجر انرژی خلیج فارس 66 133
101,692 شركت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان )هولدینگ( 78 170
95,052 شركت پاالیش نفت آفتاب 84 129
93,831 شركت بهمن موتور 1 86 8 117
86,839 شركت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدكی ایران خودرو - ایساكو )هولدینگ( 92 103
80,466 شركت تضامنی ناصر قاسمی راد و شركا 95 122
72,166 شركت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد 99 114

−  منظور از شركت هاي تازه وارد، شركت هايي هستند كه در سال جاري به فهرست صد شركت اول 
راه يافته اند.
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رتبه بندي100 شرکت برتر براساس تمام شاخص هاي اين رتبه بندي، در گزارش تفصيلي طرح ارايه  مي شود. در جداول 
زير فقط به معرفي 5 يا 10 شرکت اول رتبه بندي ها براساس برخي از شاخص هاي نام برده اکتفا شده است.

)جداول کامل رتبه بندي ها در گزارش تفصيلي رتبه بندي سال 1401 ارايه مي شود(

بيشترینرشدفروش

 رتبه
فروش 
1400

 فروش 1400
  )میلیارد ريال( 

رشد فروش
 1399 -1400 

)درصد(
نام شركت

رتبه رشد 
فروش 
1400

48 187,512 663 شركت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس 1

78 101,692 598 شركت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان )هولدینگ( 2

35 280,440 348 شركت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه )هولدینگ( 3

66 117,018 335 شركت فجر انرژی خلیج فارس 4

84 95,052 237 شركت پاالیش نفت آفتاب 5

باالترینارزشافزوده

ارزش افزوده 1400
)میلیارد ريال( نام شركت رتبه

1400

شركت فوالد مباركه اصفهان )هولدینگ(  1,270,235 1

شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس )هولدینگ(  1,209,938 2

577,915 شركت سرمایه گذاری غدیر )هولدینگ( 3

566,834 شركت ملی صنایع مس ایران )هولدینگ( 4

379,984 شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان )هولدینگ( 5

374,993 شركت نفت ستاره خلیج فارس 6

369,196 شركت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین )هولدینگ( 7

347,960 شركت معدنی و صنعتی گل گهر )هولدینگ( 8

338,687 بانک ملت )هولدینگ( 9

303,821 شركت معدنی و صنعتی چادرملو )هولدینگ( 10
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بيشتریندارایي

 رتبه فروش 
1400

دارايي های 1400
)میلیارد ريال( نام شركت رتبه دارايي ها

6 10,205,726 بانک ملت )هولدینگ( 1
14 6,166,549 بانک صادرات ایران )هولدینگ( 2
16 5,466,774 بانک تجارت )هولدینگ( 3
10 4,513,665 شركت سرمایه گذاری پارس آریان )هولدینگ( 4
1 4,123,010 شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس )هولدینگ( 5

19 3,982,585 بانک پاسارگاد )هولدینگ( 6
17 3,017,239 بانک پارسیان )هولدینگ( 7
9 2,738,130 بانک رفاه كارگران )هولدینگ( 8
4 2,486,794 شركت فوالد مباركه اصفهان )هولدینگ( 9
18 1,980,860 شركت گروه مپنا )هولدینگ( 10

باالتریناشتغالزایي

 رتبه فروش 
 1400 تعداد كاركنان  نام شركت رتبه تعداد كاركنان 1400

8 50,404 شركت ایران خودرو )هولدینگ( 1
20 35,433 شركت سایپا )هولدینگ( 2
6 26,389 بانک ملت )هولدینگ( 3
4 24,285 شركت فوالد مباركه اصفهان )هولدینگ( 4
14 24,283 بانک صادرات ایران )هولدینگ( 5

بيشترینسودآوري

سود قبل از كسر 
مالیات1399

)میلیارد ريال(

سود قبل از 
كسر مالیات1400

)میلیارد ريال(
نام شركت رتبه سود 

1400
رتبه فروش 

1400

634,154 1,148,467 شركت فوالد مباركه اصفهان )هولدینگ( 1 4
689,828 1,012,414 شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس )هولدینگ( 2 1

271,253 521,434 شركت ملی صنایع مس ایران )هولدینگ( 3 11

180,293 491,250 شركت سرمایه گذاری غدیر )هولدینگ( 4 5
114,248 341,638 شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان )هولدینگ( 5 7
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بيشترینبازدهفروش

بازده فروش  رتبه فروش 1400 
)درصد(  نام شركت رتبه بازده 

فروش 
93 91 شركت سرمایه گذاری صبا تامین )هولدینگ( 1
45 86 شركت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات )هولدینگ( 2
66 78 شركت فجر انرژی خلیج فارس 3
11 63 شركت ملی صنایع مس ایران )هولدینگ( 4
22 62 شركت معدنی و صنعتی چادرملو )هولدینگ( 5

بيشترینصادرات

صادرات 1400
)هزار دالر( نام شركت رتبه صادرات 

رتبه
 فروش 

1400
4,686,416 شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس )هولدینگ( 1 1

2,094,923 شركت نفت ستاره خلیج فارس 2 2

1,659,496 شركت ملی صنایع مس ایران )هولدینگ( 3 11

1,612,910 شركت پتروشیمی نوری )هولدینگ( 4 12

1,543,058 شركت پاالیش نفت بندرعباس 5 3

باالترینارزشبازار

ارزش بازار 1400
)میلیارد ريال( نام شركت

رتبه 
ارزش 

بازار

رتبه 
فروش 
1400

5,555,825 شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس )هولدینگ( 1 1

3,228,860 شركت فوالد مباركه اصفهان )هولدینگ( 2 4

2,960,000 شركت ملی صنایع مس ایران )هولدینگ( 3 11

2,731,800 شركت مادر تخصصی توسعه معادن وصنایع معدنی خاورمیانه )هولدینگ( 4 23
1,909,950 شركت معدنی و صنعتی چادرملو )هولدینگ( 5 22



 imi100.ir :اينستاگرام
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جدول2:رتبهبنديصدشرکتدومشرکتهايبرترایرانازنظرميزانفروش/درآمد)ميلياردریال(

فروش فروشنام شركت رتبه
14001399 1400

(میلیارد ریال)درآمد /  رتبه بندی صد شرکت دوم از شرکت های برتر ایران از نظر میزان فروش

10165310.162137.1 (هولدینگ)شركت آسان پرداخت پرشین 
10265167.037131.9 (هولدینگ)شركت احیاء استیل فوالد بافت 
10364792.340663.3 (هولدینگ)شركت قاسم ایران 
10464467.932044.1 شركت صبا فوالد خلیج فارس
10563944.475342.5 (هولدینگ)شركت بیمه دی 
10662939.245608.0 (هولدینگ)شركت گلپخش اول 
10762395.736643.8 شركت پخش هجرت
10861190.248527.9 (هولدینگ)شركت بیمه پارسیان 
10960251.444953.8 (هولدینگ)شركت گروه صنعتی پاكشو 
11058895.752888.3 شركت صنعت غذایی كورش
11158285.639903.6 (هولدینگ)شركت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان 
11258274.839647.7 شركت پخش رازی
11358088.430141.3 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر 
11457963.860326.7 شركت بیمه معلم
11557058.934536.3 شركت پخش سایه سمن
11656444.747292.3 (هولدینگ)شركت پایا سامان پارس 
11756332.532813.3 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران 
11856126.631059.8 شركت صنایع مس شهید باهنر
11952829.337955.9 شركت شبکه الکترونیکی پرداخت كارت شاپرک
12050843.138872.5 (هولدینگ)یاپکو - شركت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران 
12149122.533020.4 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری فرهنگیان 
12248295.942624.7 (هولدینگ)شركت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا 
12348070.722819.9 شركت پرداخت اول كیش
12446953.435500.3 شركت خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن
12546492.029394.4 (هولدینگ)شركت گروه داده پردازی پارسیان 
12646425.928481.1 (هولدینگ)شركت گسترش كشاورزی و دامپروری فردوس پارس 
12746013.22876.0 شركت ستاره درخشان همراه كیش
12845700.229591.8 شركت بازرگانی ایران ترانسفو
12945151.838149.3 شركت خدمات ارزی و صرافی گردشگری
13044959.032364.9 (هولدینگ)شركت گروه صنعتی بوتان 
13144808.423946.9 شركت آلومینای ایران
13244357.134465.3 (هولدینگ)شركت اسپادانا قیر پاسارگاد 
13344171.027813.2 شركت آدورا طب
13444106.929757.4 (هولدینگ)شركت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان 
13540527.125110.5 شركت رایان ارتباط شب آهنگ
13639684.427248.8 (هولدینگ)شركت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر 
13739428.338501.6 (هولدینگ)شركت بیمه ملت 
13837178.727623.2 شركت فوالد تاراز چهارمحال
13934156.317749.9 (هولدینگ)شركت توسعه سرمایه و صنعت غدیر 
14033979.415713.5 شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل تركیبی مپنا توسعه دو
14132423.720536.0 شركت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام
14232027.823915.8 (هولدینگ)شركت پرداخت الکترونیک سامان كیش 
14331712.122978.4 (هولدینگ)شركت تجارت الکترونیک پارسیان 
14431313.516695.5 (هولدینگ)شركت سپیدماكیان 
14530585.926833.6 شركت به پرداخت ملت
14630147.419314.4 توگا-شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا
14729993.018838.6 (هولدینگ)شركت پارس تابلو 
14829921.219414.9 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر 
14929754.913624.1 شركت نقش اول كیفیت
15029563.916767.4 (هولدینگ)شركت عمرانی و صنعتی پارس گرما 
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جدول2)ادامه(:رتبهبنديصدشرکتدومشرکتهايبرترایرانازنظرميزانفروش/درآمد)ميلياردریال(

فروش فروشنام شركت رتبه
14001399 1400

(میلیارد ریال)درآمد /  رتبه بندی صد شرکت دوم از شرکت های برتر ایران از نظر میزان فروش

15129038.816930.1 (هولدینگ)شركت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو 
15227771.722061.6 (هولدینگ)شركت گروه مالی بانک مسکن 
15327408.919253.0 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری پارس توشه 
15427389.512806.7 (هولدینگ)شركت بهره برداری و تعمیراتی مپنا 
15526799.617438.1 (هولدینگ)شركت داده گستر عصر نوین 
15626627.417868.8 (هولدینگ)شركت صنعتی نیرو محركه 
15725653.34468.8 شركت اركان فروش نگین نوین یاسیان
15825478.311690.5 شركت كارخانجات داروپخش
15925345.113914.4 (هولدینگ)شركت غلتک سازان سپاهان 
16024706.21745.1 (هولدینگ)شركت پویا زركان آق دره 
16124547.917350.5 شركت جنرال مکانیک
16224426.312598.0 شركت پتروشیمی شیمی بافت
16324396.914846.8 شركت داروسازی دكتر عبیدی
16424115.116004.5 شركت خدمات اول مخابرات
16524015.49371.8 شركت پرداخت الکترونیک پاسارگاد
16623491.918052.3 (هولدینگ)شركت گروه توسعه كسب و كار آذرستان 
16723174.218234.2 (هولدینگ)شركت پدیده شیمی قرن 
16823157.48145.5 (هولدینگ)شركت پارت گوال گیتی 
16922590.618411.2 (هولدینگ)شركت تاید واتر خاورمیانه 
17022410.317204.8 شركت توسن پخش ستاره كیش
17121771.123041.2 شركت بیمه سرمد
17221722.911545.1 (هولدینگ)شركت كربن ایران 
17321346.619527.5 شركت نیر پارس
17421316.87183.4 (هولدینگ)شركت نصب نیرو 
17521078.243449.7 شركت حفاری شمال
17620615.314203.6 شركت صنعتی حدید مبتکران
17720343.010736.9 شركت مواد مهندسی مکرر
17820290.016366.2 (هولدینگ)شركت خدمات ارتباطی رایتل 
17920239.011754.4 شركت بهنوش ایران
18020106.79287.5 شركت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا
18119798.613659.2 شركت پرداخت الکترونیک سداد
18219505.720796.0 (هولدینگ)شركت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین
18319350.711586.7 شركت تولیدی صنعتی گروه فوالدیار كوروش
18419246.312032.7 شركت قند پانیذفام
18519219.613463.9 (هولدینگ)شركت مجتمع صنایع الستیک یزد 
18618942.710628.8 شركت حایر تهران
18718442.48594.7 شركت صنایع شیمیایی كیمیاگران امروز
18818369.313495.7 (هولدینگ)شركت مهندسی فن آفرین حصین قشم 
18918249.710025.5 شركت ماشین سازی ویژه
19018246.511906.8 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاران فناوری تک وستا 
19118186.420756.8 (هولدینگ)صدرا - شركت صنعتی دریایی ایران
19218071.98454.8 شركت صنعتی محورسازان ایران خودرو
19318017.217734.5 (هولدینگ)شركت گروه صنعتی و معدنی امیر 
19417877.912956.2 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین 
19517526.28068.3 شركت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا
19617092.110584.9 شركت عملیات غیرصنعتی پازارگاد
19717000.46738.3 (هولدینگ)شركت صنایع فروآلیاژ ایران 
19816824.611017.2 شركت استام صنعت
19916822.812626.1 (هولدینگ)شركت دارویی آرایشی و بهداشتی آریان كیمیا تک 
20016369.39785.0 شركت صنایع الکترو اپتیک صاایران
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5شرکتبرترازنظررشدسریعبينصدشرکتدوم)بهترتيبحروفالفبا(

شركت احيا استيل فوالد بافت)هولدينگ( 

شركت پارت گوال گيتی)هولدينگ(

شركت پرداخت الكترونيک پاسارگاد

شركت سرمايه گذاری و توسعه گل گهر)هولدينگ(

شركت صبا فوالد خليج فارس

روشانتخابشرکتهايبرترازنظررشدسریع)بينصدشرکتدوم(:

    معيار اصلي در انتخاب شرکت هاي برتر از نظر رشد سريع عبارت است از :
" تغيير رتبه فروش شركت هاي فهرست صد شركت دوم طي چهار سال اخير"

     فهرستي که براساس معيار اصلي فوق الذکر تهيه مي شود، با توجه به معيارهاي ديگري پااليش مي شود.اين معيارها عبارتند از :
−−−−−−−−−−−وجود اطالعات شرکت در رتبه بندي IMI-100 براي حداقل 3 سال اخير 

−−−−−−−−−−−منفي نبودن تغيير رتبه فروش شرکت در سال اخير 
−−−−−−−−−−−زيان ده نبودن شرکت 

     مرحله پاياني : پس از انجام مراحل فوق، فهرست بدست آمده توسط کميته اي از خبرگان صنعت و محيط کسب و کار 
مورد بررسي قرار گرفته و 5 شرکتي که بهترين نتايج را کسب کرده باشند به عنوان شرکت هاي برتر از نظر رشد سريع 

شناسايي و معرفي مي گردند.
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رتبه بندي صد شرکت دوم براساس تمام شاخص هاي اين رتبه بندي، در گزارش تفصيلي طرح ارايه  مي شود. در جداول 
زير فقط به معرفي 5 يا 10 شرکت اول رتبه بندي ها براساس برخي از شاخص هاي نام برده اکتفا شده است.

)جداول کامل رتبه بندي ها در گزارش تفصيلي رتبه بندي سال 1401 ارايه مي شود(

باالترینرتبهفروش)بينصدشرکتدوم(

فروش 1399 
)میلیارد ريال(

فروش 1400 
)میلیارد ريال( نام شركت رتبه 

فروش 1400

شركت آسان پرداخت پرشین )هولدینگ( 65,310  62,137  101
شركت احیاء استیل فوالد بافت )هولدینگ( 65,167  37,132  102
شركت قاسم ایران )هولدینگ( 64,792  40,663  103
شركت صبا فوالد خلیج فارس 64,468  32,044  104
شركت بیمه دی )هولدینگ( 63,944  75,343  105

باالترینارتقايرتبه)بينصدشرکتدوم(

فروش 1400
نام شركت )میلیارد ريال ( تغییر رتبه  رتبه

فروش 1400
رتبه 

 فروش1399

24,706 شركت پویا زركان آق دره )هولدینگ( 209 160 369

46,013 شركت ستاره درخشان همراه كیش 196 127 323

25,653 شركت اركان فروش نگین نوین یاسیان 123 157 280

21,317 شركت نصب نیرو )هولدینگ( 63 174 237

23,157 شركت پارت گوال گیتی )هولدینگ( 56 168 224

17,000 شركت صنایع فروآلیاژ ایران )هولدینگ( 48 197 245

24,015 شركت پرداخت الکترونیک پاسارگاد 44 165 209

18,442 شركت صنایع شیمیایی كیمیاگران امروز 32 187 219

20,107 شركت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا 31 180 211

17,526 شركت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا 31 195 226

 
                                            باالترینارزشافزوده)بينصدشرکتدوم(

ارزش افزوده 1400
)میلیارد ريال ( نام شركت رتبه 1400

33,823 شركت سرمایه گذاری فرهنگیان )هولدینگ( 1
31,344 شركت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران )هولدینگ( 2
30,746 شركت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر )هولدینگ( 3
21,708 شركت پویا زركان آق دره )هولدینگ( 4
20,210 شركت صبا فوالد خلیج فارس 5



بيشترینسودآوري)بينصدشرکتدوم(

سود قبل از 
كسرمالیات 1399
 )میلیارد ريال(

سود قبل از 
كسر مالیات 1400 

)میلیارد ريال(
نام شركت رتبه سود

1400 
رتبه فروش 

1400

21,581 30,660 شركت سرمایه گذاری فرهنگیان )هولدینگ( 1 121

17,262 27,858 شركت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر )هولدینگ( 2 113

27,678 26,524 شركت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران )هولدینگ( 3 117

1,168 20,488 شركت پویا زركان آق دره )هولدینگ( 4 160

12,040 18,448 شركت صبا فوالد خلیج فارس 5 104

بيشترینبازدهفروش)بينصدشرکتدوم(

 رتبه 
فروش1400 بازده فروش )درصد(  نام شركت رتبه بازده فروش 

160 83 شركت پویا زركان آق دره )هولدینگ( 1
155 67 شركت داده گستر عصر نوین )هولدینگ( 2
121 62 شركت سرمایه گذاری فرهنگیان )هولدینگ( 3
197 52 شركت صنایع فروآلیاژ ایران )هولدینگ( 4
113 48 شركت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر )هولدینگ( 5

بيشترینصادرات)بينصدشرکتدوم(

صادرات 1400 )هزار دالر( نام شركت رتبه صادرات رتبه فروش 
1400

149,944 شركت اسپادانا قیر پاسارگاد )هولدینگ( 1 132
128,250 شركت صبا فوالد خلیج فارس 2 104
111,951 شركت پارس تابلو )هولدینگ( 3 147
84,110 شركت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران )هولدینگ( 4 117
80,177 شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل تركیبی مپنا توسعه دو 5 140

بيشترینبازدهدارایي)بينصدشرکتدوم(

رتبه فروش 1400 بازده دارايي )درصد( نام شركت رتبه بازده دارايي

160 80/15 شركت پویا زركان آق دره )هولدینگ( 1
197 72/82 شركت صنایع فروآلیاژ ایران )هولدینگ( 2
117 40/72 شركت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران )هولدینگ( 3
172 40/06 شركت كربن ایران )هولدینگ( 4
145 39/68 شركت به پرداخت ملت 5

21



34
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جدول3:رتبهبنديصدشرکتسومشرکتهايبرترایرانازنظرميزانفروش/درآمد)ميلياردریال(

فروش فروشنام شركت رتبه
14001399 1400

(میلیارد ریال)درآمد /  رتبه بندی صد شرکت سوم از شرکت های برتر ایران از نظر میزان فروش

20116346.57523.8 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس 
20216305.910645.9 شركت سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیک
20315605.915170.3 (هولدینگ)شركت باما 
20415358.211589.6 (هولدینگ)شركت تالشگران اقتصاد پایدار 
20515356.29498.3 (هولدینگ)شركت موتوژن 
20615214.69506.5 توسعه یک-شركت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا
20715098.516233.0 (هولدینگ)شركت ملی ساختمان 
20815081.710741.4 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری سپه 
20914944.59871.6 شركت آهنگری تراكتورسازی ایران
21014555.511177.1 (هولدینگ)شركت راه آهن حمل و نقل 
21114491.07799.8 پرتو-شركت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا
21214467.96738.0 (هولدینگ)شركت افزار پرداز رمیس 
21314359.010488.4 شركت فوالد شاهرود
21414357.39479.1 (هولدینگ)شركت تامین سرمایه لوتوس پارسیان 
21514157.25068.1 شركت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج
21614030.29556.8 شركت پتروشیمی خوزستان
21713535.513576.5 شركت تامین سرمایه تمدن
21813427.43158.1 شركت اندیشه نگار پارس
21913314.77677.2 شركت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز
22013272.29029.4 (هولدینگ)شركت صنایع كاشی و سرامیک سینا 
22113146.59855.0 (هولدینگ)شركت صنعتی پارس خزر 
22212944.011107.1 (هولدینگ)شركت گروه سرمایه گذاری تدبیر 
22312909.99292.8 (هولدینگ)شركت صنعتی پارس مینو 
22412884.720508.6 (هولدینگ)شركت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران 
22512236.88636.8 شركت سیمان آبیک
22612174.67002.4 شركت بازرگانی توكا تدارک
22712155.54223.1 شركت مهندسی بین المللی فوالد تکنیک
22811817.99206.9 شركت خدمات همراه آیسان لوتوس
22911416.87547.1 شركت سامان تجارت تدبیر ایرانیان
23011247.38243.2 شركت گلتاش
23110946.25152.5 (هولدینگ)شركت گسترش صنعت نوین ایرانیان 
23210939.92189.6 شركت آلیاسیس ارتباط
23310909.03811.8 شركت به تام روانکار
23410886.26806.4 شركت امداد خودرو ایران
23510867.98503.9 شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
23610866.97314.8 (هولدینگ)شركت تجارت الکترونیک ارتباط فردا 
23710848.71874.4 (هولدینگ)شركت واگن پارس 
23810793.08669.0 (هولدینگ)شركت صنعتی و بازرگانی صنام 
23910668.57509.6 (هولدینگ)شركت البراتوارهای رازک 
24010664.95144.2 شركت لیان همراه پارس
24110657.05356.2 شركت صنعتی دوده فام
24210377.74347.8 (هولدینگ)شركت سیمان سپاهان 
24310330.98685.6 شركت سرمایه كاركنان ارتباطات و مخابرات
24410200.91647.0 (هولدینگ)شركت مبنا بهینه سازان نیرو 
24510072.35604.1 (هولدینگ)شركت سیمان شرق 
24610070.8598.4 شركت راه و ساختمان سازه سازان
2479766.87639.2 شركت لوله گستر خادمی
2489684.97444.0 شركت تولید مواد اولیه داروپخش
2499576.76924.0 شركت برفاب
2509558.26358.6 (هولدینگ)شركت گروه اقتصادی كرمان خودرو 
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جدول3)ادامه(:رتبهبنديصدشرکتسومشرکتهايبرترایرانازنظرميزانفروش/درآمد)ميلياردریال(

فروش فروشنام شركت رتبه
14001399 1400

(میلیارد ریال)درآمد /  رتبه بندی صد شرکت سوم از شرکت های برتر ایران از نظر میزان فروش

2519415.7714.2 شركت فروشگاه زنجیره ای محسن
2529369.85425.0 (هولدینگ)شركت همکاران سیستم 
2539332.18472.5 شركت تامین سرمایه كاردان
2549318.15003.3 شركت زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
2559186.23420.9 شركت صنایع لوازم خانگی مادیران
2569135.25445.3 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری و انبوه سازی پارس میکا كیش 
2578953.62568.8 شركت خدمات مهندسی پژواک انرژی
2588768.36316.2 (هولدینگ)شركت بین المللی ساروج بوشهر 
2598710.96403.7 (هولدینگ)شركت صنایع تجهیزات نفت 
2608582.83836.5 شركت تیپاكس اكسپرس پارس
2618531.73600.7 شركت لوله گستر اسفراین
2628463.55216.3 شركت تجارت الکترونیک پارسیان كیش
2638392.36585.1 (هولدینگ)شركت توسعه فن افزار توسن 
2648347.15666.4 شركت پخش پارس خزر
2658306.33081.6 شركت گروه بازرگانی گردشگری دانا
2668300.33925.2 شركت بازرگانی بهران
2678183.15788.6 (هولدینگ)شركت انتقال داده های آسیاتک 
2688162.55305.1 شركت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توكا
2698004.84650.2 شركت پارس شعاع توس
2707969.73395.5 شركت مدیریت سرمایه گذاری كوثر بهمن
2717895.46231.2 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری بهمن 
2727842.96787.3 (هولدینگ)شركت پرسی ایران گاز 
2737762.46226.4 شركت پارس فوالد مبین
2747753.56399.2 شركت كارت اعتباری ایران كیش
2757654.95647.5 شركت تعاونی اعتبار كاركنان گروه صنعتی ایران خودرو
2767603.37019.4 شركت پاكان پالستکار
2777458.45340.0 (هولدینگ)شركت صنایع سیمان دشتستان 
2787423.64112.1 (هولدینگ)شركت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران 
2797382.85765.0 (هولدینگ)شركت كشتیرانی دریای خزر 
2807325.1503.1 شركت ترنیان سهم
2817294.33604.3 شركت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی
2827287.03197.2 شركت داده پردازی ایران
2837277.94579.6 شركت بهساز كاشانه تهران
2847156.05636.4 شركت سیمان هرمزگان
2857137.83026.9 (هولدینگ)شركت توسعه سرمایه گذاری سامان 
2867116.24539.6 (هولدینگ)شركت صنعتی بهپاک 
2877099.94257.3 (هولدینگ)شركت صنعتی و معدنی كیمیای زنجان گستران 
2886877.76206.5 شركت ایراندار
2896862.13443.5 شركت تولیدی طب پالستیک نوین
2906822.23547.2 شركت فروسیلیس غرب پارس
2916500.23264.8  (هولدینگ)شركت سازمان توسعه مسکن ایران 
2926445.1976.2 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری كوه نور 
2936321.73676.7 شركت معادن ذغالسنگ البرز شرقی
2946255.44069.6 شركت ارتباطات مبین نت
2956242.911150.1 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری نیرو 
2966221.45287.8 (هولدینگ)شركت صنایع آذرآب 
2976171.94353.4 شركت ایسکرا اتوالکتریک ایران
2986101.34136.6 شركت اوزان
2996084.94156.3 شركت صنایع خاک چینی ایران
3006041.54615.9 شركت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا
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5شرکتبرترازنظررشدسریعبينصدشرکتسوم)بهترتيبحروفالفبا(

  شـركت آلياسيس ارتباط

  شـركت تيپاكس اكسپرس پارس

  شـركت زيرسـاخت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آريان

   شركت گروه بازرگانی گردشگری دانا

   شـركت مبنا بهينه سـازان نيرو)هولدينگ(

روشانتخابشرکتهايبرترازنظررشدسریع)بينصدشرکتسوم(:

     معيار اصلي در انتخاب شرکت هاي برتر از نظر رشد سريع عبارت است از :
"تغيير رتبه فروش شركت هاي فهرست صد شركت سوم  طي چهار سال اخير"

اين  مي شود.  پااليش  ديگري  معيارهاي  به  توجه  با  مي شود،  تهيه  فوق الذکر  اصلي  معيار  براساس  که  فهرستي      
معيارهاعبارتند از :

  −−−وجود اطالعات شرکت در رتبه بندي IMI-100 براي حداقل 3 سال اخير 
  −−−منفي نبودن تغيير رتبه فروش شرکت در سال اخير 

  −−−زيان ده نبودن شرکت 

    مرحله پاياني : پس از انجام مراحل فوق، فهرست بدست آمده توسط کميته اي از خبرگان صنعت و محيط کسب و کار 
مورد بررسي قرار گرفته و 5 شرکتي که بهترين نتايج را کسب کرده باشند به عنوان شرکت هاي برتر از نظر رشد سريع 

شناسايي و معرفي مي گردند.
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رتبه بندي صد شرکت سوم براساس تمام شاخص هاي اين رتبه بندي، در گزارش تفصيلي طرح ارايه  مي شود. در جداول 
زير فقط به معرفي 5 يا 10 شرکت اول رتبه بندي ها براساس برخي از شاخص هاي نام برده اکتفا شده است.

)جداول کامل رتبه بندي ها در گزارش تفصيلي رتبه بندي سال 1401 ارايه مي شود(

باالترینرتبهفروش)بينصدشرکتسوم(

فروش 1399
)میلیارد ريال(

 فروش 1400
)میلیارد ريال( نام شركت رتبه 

فروش 1400
شركت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس )هولدینگ( 16,347  7,524  201
شركت سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیک 16,306  10,646  202
شركت باما )هولدینگ( 15,606  15,170  203
شركت تالشگران اقتصاد پایدار )هولدینگ( 15,358  11,590  204
شركت موتوژن )هولدینگ( 15,356  9,498  205

باالترینارتقايرتبه)بينصدشرکتسوم(

فروش1400
)میلیارد ريال ( نام شركت تغییر رتبه رتبه فروش

1400 
رتبه فروش 

1399

10,071 شركت راه و ساختمان سازه سازان 209 246 455

9,416 شركت فروشگاه زنجیره ای محسن 198 251 449

7,325 شركت ترنیان سهم 183 280 463

6,445 شركت سرمایه گذاری كوه نور )هولدینگ( 135 292 427

10,201 شركت مبنا بهینه سازان نیرو )هولدینگ( 131 244 375

10,849 شركت واگن پارس )هولدینگ( 122 237 359

10,940 شركت آلیاسیس ارتباط 117 232 349

13,427 شركت اندیشه نگار پارس 96 218 314

8,954 شركت خدمات مهندسی پژواک انرژی 70 257 327

10,909 شركت به تام روانکار 62 233 295

باالترینارزشافزوده)بينصدشرکتسوم(

ارزش افزوده 1400 
)میلیارد ريال( نام شركت رتبه

1400

شركت گروه سرمایه گذاری تدبیر )هولدینگ( 18,676 1
شركت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس )هولدینگ( 16,370 2
شركت سرمایه گذاری سپه )هولدینگ( 15,045 3
شركت تامین سرمایه كاردان 14,608  4
شركت تامین سرمایه لوتوس پارسیان )هولدینگ( 13,756  5
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بيشترینسودآوري)بينصدشرکتسوم(

سود قبل از كسر مالیات
 1399)میلیارد ريال(

سود قبل از كسر مالیات 
1400)میلیارد ريال( نام شركت

رتبه 
سود 
1400

رتبه 
فروش 
1400

20,151 17,137 شركت گروه سرمایه گذاری تدبیر )هولدینگ( 1 222

10,583 14,858 شركت سرمایه گذاری سپه )هولدینگ( 2 208

8,009 14,234 شركت تامین سرمایه كاردان 3 253

7,299 13,842 شركت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس )هولدینگ( 4 201

8,992 13,371 شركت تامین سرمایه لوتوس پارسیان )هولدینگ( 5 214

بيشترینبازدهفروش)بينصدشرکتسوم(

رتبه فروش 
1400

 بازده فروش
نام شركت )درصد( رتبه بازده فروش

253 152/53 شركت تامین سرمایه كاردان 1

222 132/39 شركت گروه سرمایه گذاری تدبیر )هولدینگ( 2
271 102/79 شركت سرمایه گذاری بهمن )هولدینگ( 3
292 99/74 شركت سرمایه گذاری كوه نور )هولدینگ( 4
231 98/56 شركت گسترش صنعت نوین ایرانیان )هولدینگ( 5

بيشترینصادرات)بينصدشرکتسوم(

 صادرات 1400 
)هزار دالر( نام شركت رتبه صادرات رتبه فروش 1400

48,814 شركت باما )هولدینگ( 1 203
43,198 شركت مبنا بهینه سازان نیرو )هولدینگ( 2 244
40,131 شركت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج 3 215

36,276 شركت لوله گستر خادمی 4 247
31,560 شركت صنایع كاشی و سرامیک سینا )هولدینگ( 5 220

بيشترینبازدهدارایي)بينصدشرکتسوم(

رتبه فروش 1400 بازده دارايي )درصد( نام شركت رتبه بازده دارايي 

272 74/63 شركت پرسی ایران گاز )هولدینگ( 1
292 62/51 شركت سرمایه گذاری كوه نور )هولدینگ( 2
260 57/96 شركت تیپاكس اكسپرس پارس 3

270 57/52 شركت مدیریت سرمایه گذاری كوثر بهمن 4
280 55/07 شركت ترنیان سهم 5



42
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جدول4:رتبهبنديصدشرکتچهارمشرکتهايبرترایرانازنظرميزانفروش/درآمد)ميلياردریال(

فروش فروشنام شركت رتبه
14001399 1400

(میلیارد ریال)درآمد /  رتبه بندی صد شرکت چهارم از شرکت های برتر ایران از نظر میزان فروش

3016004.13966.5 شركت معدنی امالح ایران
3025929.73672.7 شركت صنایع كاشی و سرامیک الوند
3035924.33258.1 (هولدینگ)شركت تولیدی گاز لوله 
3045761.04342.3 شركت سیمان مند دشتی
3055749.93490.8 شركت صنایع آهن و فوالد توس
3065721.21151.6 شركت توسعه پارس گستر نگین گردشگری
3075715.43281.3 (هولدینگ)شركت توسعه و عمران بهناد بنا 
3085683.82249.5 شركت پتروشیمی ارومیه
3095667.74613.1 شركت رایانه خدمات امید
3105650.32253.0 (هولدینگ)شركت توسعه بازرگانی آهن و فوالد میالد 
3115649.0374.7 شركت نفت میالد پارس
3125545.52498.4 (هولدینگ)شركت بین المللی توسعه ساختمان 
3135523.33197.0 (هولدینگ)شركت كشت و دامداری فکا 
3145434.56592.6 شركت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا
3155273.42374.9 شركت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا
3165225.01022.1 شركت تولیدی خدماتی توكا سبز
3175148.81431.2 شركت كک طبس
3185131.43355.8 شركت نرم افزاری داتیس آرین قشم
3195114.51.2 شركت سرمایه گذاری كشاورزی ایران
3205082.43599.5 شركت نیک رز چناران
3214916.311749.9 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت 
3224891.23952.1 شركت توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگاد
3234865.23246.9 شركت محصوالت كاغذی لطیف
3244792.03038.6 شركت كاشی پارس
3254724.33152.8 شركت كلر پارس
3264611.61129.5 شركت مهندسی و ساختمان تیو انرژی
3274554.01763.3 شركت سمنگان ترابر ایرانیان
3284525.12370.2 شركت كارخانجات كاشی و سرامیک حافظ
3294450.16028.8 شركت فن آوری آب های عمیق
3304444.52236.9 (هولدینگ)شركت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون 
3314385.82567.6 شركت فروسیلیسیم خمین
3324340.47226.4 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری پویا 
3334240.61559.0 شركت انتخاب سرویس حامی
3344229.03002.4 (هولدینگ)شركت ایرانیان اطلس 
3354221.72285.2 شركت داروسازی تهران دارو
3364205.02905.7 (هولدینگ)شركت سیمان اردستان 
3374184.52510.1 شركت آذر گرمای سهند تبریز
3384171.42857.2 شركت مركز گسترش فناوری اطالعات
3394125.62403.9 شركت كشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
3404006.91364.3 (هولدینگ)شركت ریل سیر كوثر 
3413989.83414.2 (هولدینگ)شركت الحاوی 
3423986.02354.0 شركت فوالد گستر یزد
3433947.113260.2 شركت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه
3443933.7834.6 شركت مشترک ایران خودرو اتومبیل پژو
3453861.33038.9 شركت كابل خودرو سبزوار
3463768.9917.9 شركت تکاپو صنعت نامی
3473763.11763.2 (هولدینگ)شركت مهندسی نصیر ماشین 
3483707.11456.8 شركت تندیس تجارت باختر
3493689.62134.2 شركت نوش پونه مشهد
3503637.42463.1 شركت سیمان سفید شرق



30

جدول4)ادامه(:رتبهبنديصدشرکتچهارمشرکتهايبرترایرانازنظرميزانفروش/درآمد)ميلياردریال(

 

فروش فروشنام شركت رتبه
14001399 1400

(میلیارد ریال)درآمد /  رتبه بندی صد شرکت چهارم از شرکت های برتر ایران از نظر میزان فروش

3513614.614.4 شركت نواندیشان صنعت فوالد
3523584.59.1 شركت صنعت و تجارت آداک
3533554.81829.4 شركت تامین قطعات و تجهیزات سرو نیرو شیراز
3543483.41911.2 (هولدینگ)شركت معادن منگنز ایران 
3553353.52259.6 شركت فنی مهندسی نگهداشت كاران
3563345.12012.2 شركت پرداخت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان اروند
3573334.22247.0 شركت شیشه سازی مینا
3583320.4147.9 شركت توسعه ساختمان سرمایه
3593318.02284.8 (هولدینگ)شركت سیمان كردستان 
3603297.51929.1 شركت كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
3613295.62822.0 شركت مهندسی سیستم یاس ارغوانی
3623261.21960.9 شركت فوالد گستران كرمانشاه
3633214.9739.8 شركت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه
3643150.81869.5 شركت توسعه ساخت و نصب صنایع بتنی و فلزی گسترش مانا ساز آبیک
3653114.31793.0 شركت كنترل گاز اكباتان
3663110.83114.1 (هولدینگ)شركت المپ پارس شهاب 
3673099.8146.2 شركت گروه مالی و اقتصادی دی
3683076.41466.2 شركت حدید كاران لرستان
3693067.58687.2 شركت توسعه تجارت داتام
3703065.11753.3 شركت كشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور
3713025.22726.4 شركت دانا فوالد سمنان
3723019.61607.6 (هولدینگ)شركت ایركا پارت صنعت 
3733013.06802.6 (هولدینگ)شركت گروه مالی كیان 
3742932.71326.0 شركت رهاورد سازندگی آزادگان رسا
3752929.71809.9 شركت كشاورزی و دامپروری مگسال
3762926.62414.0 شركت فوالد گستران هرمزگان
3772900.91527.7 شركت تامین خدمات سیستم های كاربردی كاسپین
3782877.7693.7 شركت ملی شیمی كشاورز
3792853.91621.7 شركت احیاء ریل ایرانیان
3802710.08887.0 شركت كارگزاری مبین سرمایه
3812662.11748.3 شركت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
3822634.6942.3 شركت آتیه تجارت نقش جهان قشم
3832612.08121.9 شركت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
3842608.21466.6 شركت تامین سرمایه بانک مسکن
3852540.21552.2 شركت شیر و گوشت زاگرس شهركرد
3862535.01672.8 شركت ساختمانی عمران تکالر
3872515.31357.2 شركت صنایع شیمیایی سینا
3882468.42123.8 شركت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما
3892426.91443.3 (هولدینگ)شركت اخشان خراسان 
3902423.11968.0 شركت خدمات فنی رنا
3912418.81761.8 شركت داروئی و بهداشتی لقمان
3922408.92171.1 115شركت راهسازی و ساختمانی 
3932367.91191.6 شركت تولیدی نیرو محركه
3942330.81685.8 شركت نرم افزاری تندر نور
3952308.59489.6 شركت سرمایه گذاری سامان ایرانیان
3962295.21360.3 كشاورزی و دامپروری مالرد شیر
3972291.41692.4 شركت كارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراسان
3982290.01193.4 شركت همکاران سیستم پناه تهران
3992265.81674.7 (هولدینگ)شركت داروسازی روزدارو 
4002264.61220.1 شركت كانی كربن طبس
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5شرکتبرترازنظررشدسریعبينصدشرکتچهارم)بهترتيبحروفالفبا(

 شركت بازرگانی آفتاب درخشان خاورميانه

بين المللی مهندسی سيستم ها و اتوماسيون )هولدينگ(

شركت پتروشيمی اروميه

شركت تكاپو صنعت نامی

شركت ملی شيمی كشاورزی

روشانتخابشرکتهايبرترازنظررشدسریع)بينصدشرکتچهارم(:

      معيار اصلي در انتخاب شرکت هاي برتر از نظر رشد سريع عبارت است از :

"تغيير رتبه فروش شركت هاي فهرست صد شركت چهارم  طي چهار سال اخير"

     فهرستي که براساس معيار اصلي فوق الذکر تهيه مي شود، با توجه به معيارهاي ديگري پااليش مي شود. اين معيارها عبارتند از :

−−−−−−−−−−−وجود اطالعات شرکت در رتبه بندي IMI-100 براي حداقل 3 سال اخير 
−−−−−−−−−−−منفي نبودن تغيير رتبه فروش شرکت در سال اخير 

−−−−−−−−−−−زيان ده نبودن شرکت 

    مرحله پاياني : پس از انجام مراحل فوق، فهرست بدست آمده توسط کميته اي از خبرگان صنعت و محيط کسب و کار 
مورد بررسي قرار گرفته و حداکثر 5 شرکت که بهترين نتايج را کسب کرده باشند به عنوان شرکت هاي برتر از نظر رشد 

سريع  شناسايي و معرفي مي گردند.
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ارايه  مي شود. در  بندي، در گزارش تفصيلي طرح  اين رتبه  براساس تمام شاخص هاي  رتبه بندي صد شرکت چهارم 
جداول زير فقط به معرفي 5 يا 10 شرکت اول رتبه بندي ها براساس برخي از شاخص هاي نام برده اکتفا شده است.

)جداول کامل رتبه بندي ها در گزارش تفصيلي رتبه بندي سال 1401 ارايه مي شود(

باالترینرتبهفروش)بينصدشرکتچهارم(

فروش 1399 
)میلیارد ريال(

فروش 1400  
)میلیارد ريال( نام شركت رتبه 

فروش 1400

 3,966 شركت معدنی امالح ایران 6,004  301
شركت صنایع كاشی و سرامیک الوند 5,930  3,673  302
 3,258 شركت تولیدی گاز لوله )هولدینگ( 5,924  303
 4,342 شركت سیمان مند دشتی 5,761  304
شركت صنایع آهن و فوالد توس 5,750  3,491  305

باالترینارتقايرتبه)بينصدشرکتچهارم(

فروش1400
)میلیارد ريال ( نام شركت تغییر 

رتبه
رتبه

 فروش1400
رتبه  

فروش1399

شركت سرمایه گذاری كشاورزی ایران 5,114  178 319 497

شركت نفت میالد پارس 5,649  166 311 477

شركت صنعت و تجارت آداک 3,584  144 352 496

شركت توسعه ساختمان سرمایه 3,320  133 358 491

شركت گروه مالی و اقتصادی دی 3,100  125 367 492

شركت تولیدی خدماتی توكا سبز  5,225   109 316 425

شركت توسعه پارس گستر نگین گردشگری 5,721  107 306 413

شركت مشترک ایران خودرو اتومبیل پژو 3,934  93 344 437

شركت مهندسی و ساختمان تیو انرژی 4,612  90 326 416

شركت تکاپو صنعت نامی 3,769  87 346 433

باالترینارزشافزوده)بينصدشرکتچهارم(

ارزش افزوده1400 
)میلیارد ريال( نام شركت رتبه

1400

شركت توسعه پارس گستر نگین گردشگری 5,718  1

شركت معدنی امالح ایران 5,031  2

شركت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه 4,799  3

شركت خدمات فنی رنا 4,458  4

شركت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا 4,391  5
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بيشترینسودآوري)بينصدشرکتچهارم(

سود قبل ازكسر 
مالیات 1399 
)میلیاردريال(

سود قبل ازكسر 
مالیات 1400 
)میلیاردريال(

نام شركت رتبه 
سود 1400

رتبه 
فروش 
1400

1,142 5,713 شركت توسعه پارس گستر نگین گردشگری 1 306

13,403 4,640 شركت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه 2 343

7,184 4,279 شركت سرمایه گذاری پویا )هولدینگ( 3 332

2,845 4,138 شركت معدنی امالح ایران 4 301

4 3,913 شركت خدمات فنی رنا 5 390

بيشترینبازدهفروش)بينصدشرکتچهارم(

رتبه فروش 
1400

بازده فروش 
)درصد( نام شركت رتبه بازده فروش 

390 161/5 شركت خدمات فنی رنا 1
343 117/6 شركت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه 2
306 99/9 شركت توسعه پارس گستر نگین گردشگری 3
352 99/6 شركت صنعت و تجارت آداک 4
332 98/6 شركت سرمایه گذاری پویا )هولدینگ( 5

بيشترینصادرات)بينصدشرکتچهارم(

صادرات 1400 )هزار دالر( نام شركت رتبه صادرات رتبه فروش 1400

24,395 شركت نفت میالد پارس 1 311

24,395 شركت توسعه بازرگانی آهن و فوالد میالد )هولدینگ( 2 310

22,148 شركت سرمایه گذاری كشاورزی ایران 3 319

13,070 شركت سیمان مند دشتی 4 304

10,685 شركت كاشی پارس 5 324

بيشترینبازدهدارایي)بينصدشرکتچهارم(

 رتبه فروش
1400

بازده دارايي 
)درصد( نام شركت رتبه بازده دارايي 

352 83/79 شركت صنعت و تجارت آداک 1
390 68/77 شركت خدمات فنی رنا 2
306 64/06 شركت توسعه پارس گستر نگین گردشگری 3
323 53/66 شركت محصوالت كاغذی لطیف 4
325 53/22 شركت كلر پارس 5
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جدول5:رتبهبنديصدشرکتپنجمشرکتهايبرترایرانازنظرميزانفروش/درآمد)ميلياردریال(

فروش فروشنام شركت رتبه
14001399 1400

(میلیارد ریال)درآمد /  رتبه بندی صد شرکت پنجم از شرکت های برتر ایران از نظر میزان فروش

4012223.81323.7 شركت عمران كیسون
4022204.11177.9 شركت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک
4032158.6260.3 شركت پخش سراسری محصوالت تبرک
4042130.11140.4 شركت خدمات توكا كشش
4052123.0387.2 شركت تارابگین
4062114.11497.6 شركت كارخانجات كاشی و سرامیک سعدی
4072112.7721.8 (هولدینگ)شركت تابان آتی پرداز 
4082100.77185.7 (هولدینگ)شركت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم 
4092063.2556.9 شركت بین المللی طراحی و مهندسی ساخت صنایع نفت
4102059.31360.0 شركت سرمایه گذاری راهیان سهام
4112049.8834.7 شركت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو
4122032.8 شركت توسعه خدمات ساختمانی پارس كیمیا
4132012.4594.2 شركت سیستم های اطالعاتی پیشرو
4141997.9924.3 شركت راهوار نیرو آریا
4151994.91182.4 شركت كشت صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت
4161986.51304.1 شركت فرمان خودرو سپاهان
4171927.51381.5 شركت مهندسی آب و خاک
4181918.81333.5 شركت نیرو صنعت چشمه
4191909.32341.1 (هولدینگ)شركت صنایع فن آوری نور ساخت اترک 
4201893.21415.5 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری ارس صبا 
4211862.71035.1 شركت توسعه شبکه فروش همکاران سیستم
4221859.91227.8 (هولدینگ)شركت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد 
4231858.11030.2 شركت گسترش شیرسازی
4241841.8841.5 شركت مسکن و عمران تجارت آتیه كیش
4251837.01292.3 شركت سرمایه گذاری اعتالء البرز
4261792.31110.6 شركت تولیدی لنت  ترمز ایران 
4271789.6 شركت تولید انرژی گستر قشم
4281775.41032.0 (هولدینگ)شركت فرانسوز یزد 
4291741.41104.1 شركت توكا رنگ فوالد سپاهان
4301741.4789.7 شركت آهن و فوالد ساواالن زنجان
4311730.91028.4 شركت كشاورزی مکانیزه اصفهان كشت
4321726.84564.4 شركت گروه توسعه مالی و اقتصادی سامان
4331718.41527.4 (هولدینگ)شركت عمران و مسکن سازان ایران 
4341705.01455.6 شركت توسعه برق غدیر اوكسین
4351636.9447.6 شركت قند مینو فسا
4361627.71900.1 شركت توس پیوند
4371588.1945.3 شركت توسعه پست های ایران ترانسفو
4381583.8484.9 شركت تامین فلزات هونام فوالد بندرعباس
4391573.31217.3 شركت داروئی و آرایشی و بهداشتی مینو
4401533.32548.5 شركت كارگزاری پارسیان
4411528.91003.4 شركت فناوران طلوع شبکه
4421507.8722.1 شركت پردازش فوالد فرایند البرز
4431491.54209.7 (هولدینگ)شركت مدیریت ارزش آفرینان آویژه 
4441491.4608.3 شركت ماداكتو استیل كرد
4451469.71153.9 شركت محصوالت دریایی طعم آفرین صبا
4461404.0788.6 (هولدینگ)شركت سپیدار سیستم آسیا 
4471400.71147.0 شركت پردیس اطالع رسان سپهر
4481332.0852.1 شركت پالستیک های مهندسی درخشان ساز
4491325.41603.3 (هولدینگ)شركت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران 
4501318.11101.4 شركت شکر
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جدول5)ادامه(:رتبهبنديصدشرکتپنجمشرکتهايبرترایرانازنظرميزانفروش/درآمد)ميلياردریال(

فروش فروشنام شركت رتبه
14001399 1400

(میلیارد ریال)درآمد /  رتبه بندی صد شرکت پنجم از شرکت های برتر ایران از نظر میزان فروش

4511314.81158.7 شركت راموفارمین
4521309.426.4 شركت توسعه خدمات انرژی ارژن
4531288.91381.3 شركت توسعه صنایع و معادن كوثر
4541285.4319.3 (هولدینگ)شركت بین المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس 
4551283.0182.2 شركت كشت و صنعت ماریان
4561270.3501.9 شركت تولید قطعات خاور
4571238.6559.2 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیركانیا 
4581228.1951.9 شركت مهندسی راه آهن بهین ریل
4591226.3735.4 (هولدینگ)شركت تولید فیبر ایران 
4601209.21652.7 شركت بوتان یکتا بیتا
4611187.71179.1 شركت سازه كاو
4621168.7236.6 شركت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز كیش
4631136.3183.8 (هولدینگ)شركت تجارت سهند ویسمن 
4641130.7970.9 شركت تولیدی خانه گستر
4651119.0798.0 شركت صنعتی جام  دارو
4661072.4476.6 شركت پارسان لین ارتباطات
4671042.42232.0 شركت كارگزاری بانک سامان
4681039.01245.4 شركت سرمایه گذاری اندیشه محوران
4691035.2797.6 (هولدینگ)كارخانجات پارس الکتریک 
4701022.12440.3 شركت كارگزاری بانک دی
4711020.0758.9 شركت احداث معدن تکافر سپاهان
4721019.2708.4 شركت لیزینگ ایرانیان
4731006.8440.2 شركت تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون
4741002.1454.1 (هولدینگ)شركت شهد ایران 
475979.1823.3 شركت تجارت آسان ساز نگین
476970.5523.0 شركت یاری رسان پارسیان
477965.779.4 شركت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار
478961.7465.2 شركت صنعتی مقوا سازی شرق
479949.6129.9 شركت مهندسی توسعه سایپا
480928.2607.6 شركت سرمایه گذاری خانه گستر یکم
481920.8363.4 شركت ایركا پارت پویا
482914.4739.3 شركت كشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان
483841.1680.6 شركت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
484822.5490.9 شركت تهیه و تولید مواد اولیه استقالل سپاهان
485821.8526.7 شركت توكا نیرو سپاهان
486818.7324.3 شركت لوله بتن پلیمر
487798.12259.7 شركت خدمات جهان دنیز كاال
488779.3434.5 شركت صنایع غذایی مینو فارس
489773.4340.8 شركت خدمات جامع آوای ارتباطات نوین خاورمیانه
490770.1407.2 شركت فناوری های ریلی مپنا
491766.5373.2 شركت بنیان بتن سبزوار
492761.2525.8 شركت راهبرد هوشمند شهر
493760.9307.1 شركت صنایع برق زنگان پارس
494753.6582.5 شركت شیمیایی كاتالیست پارسیان
495744.2195.1 شركت تامین سرمایه دماوند
496723.6479.8  (هولدینگ)شركت كشت  و صنعت  پیاذر 
497720.4272.7 شركت هتل بین المللی پارسیان كوثر اصفهان
498719.7351.2 شركت نویان ابر آروان
499716.21058.0 شركت كارگزاری سرمایه  گذاری ملی ایران 
500714.4472.2 شركت المیران
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2شرکتبرترازنظررشدسریعبينصدشرکتپنجم)بهترتيبحروفالفبا(

 شركت تابان آتی پرداز)هولدينگ(

 شركت سيستم های اطالعاتی پيشرو

روشانتخابشرکتهايبرترازنظررشدسریع)بينصدشرکتپنجم(:

      معيار اصلي در انتخاب شرکت هاي برتر از نظر رشد سريع عبارت است از :

" تغيير رتبه فروش شركت هاي فهرست صد شركت پنجم طي چهار سال اخير"

     فهرستي که براساس معيار اصلي فوق الذکر تهيه مي شود، با توجه به معيارهاي ديگري پااليش مي شود. اين معيارها عبارتند از :

−−−−−−−−−−−وجود اطالعات شرکت در رتبه بندي IMI-100 براي حداقل 3 سال اخير 
−−−−−−−−−−−منفي نبودن تغيير رتبه فروش شرکت در سال اخير 

−−−−−−−−−−−زيان ده نبودن شرکت 

    مرحله پاياني : پس از انجام مراحل فوق، فهرست بدست آمده توسط کميته اي از خبرگان صنعت و محيط کسب و کار 
مورد بررسي قرار گرفته و حداکثر 5 شرکت که بهترين نتايج را کسب کرده باشند به عنوان شرکت هاي برتر از نظر رشد 

سريع  شناسايي و معرفي مي گردند.
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 رتبه بندي صد شرکت پنجم براساس تمام شاخص هاي اين رتبه بندي، در گزارش تفصيلي طرح ارايه  مي شود. در جداول
زير فقط به معرفي 5 يا 10 شرکت اول رتبه بندي ها براساس برخي از شاخص هاي نام برده اکتفا شده است.

)جداول کامل رتبه بندي ها در گزارش تفصيلي رتبه بندي سال 1401 ارايه مي شود(

باالترینرتبهفروش)بينصدشرکتپنجم(

فروش 1399
 )میلیارد ريال(

فروش 1400
)میلیارد ريال( نام شركت رتبه

 فروش 1400

1,324 2,224 شركت عمران كیسون 401
1,178 2,204 شركت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک 402
260 2,159 شركت پخش سراسری محصوالت تبرک 403

1,140 2,130 شركت خدمات توكا كشش 404
387 2,123 شركت تارابگین 405

باالترینارتقايرتبه)بينصدشرکتپنجم(

فروش 1400 
نام شركت )میلیارد ريال( تغییر رتبه 

فروش
رتبه 

فروش 
1400

رتبه 
فروش   

1399
2,159 شركت پخش سراسری محصوالت تبرک 83 403 486

2,123 شركت تارابگین 71 405 476

2,063 شركت بین المللی طراحی و مهندسی ساخت صنایع نفت 50 409 459

2,012 شركت سیستم های اطالعاتی پیشرو 43 413 456

1,309 شركت توسعه خدمات انرژی ارژن 43 452 495

2,113 شركت تابان آتی پرداز )هولدینگ( 41 407 448

1,637 شركت قند مینو فسا 37 435 472

1,283 شركت كشت و صنعت ماریان 35 455 490

1,285 شركت بین المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس )هولدینگ( 29 454 483

1,584 شركت تامین فلزات هونام فوالد بندرعباس 28 438 466

باالترینارزشافزوده)بينصدشرکتپنجم( 

ارزش افزوده 1400
)میلیارد ريال( نام شركت رتبه 99

2,483 شركت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم )هولدینگ( 1
2,483 شركت توسعه خدمات ساختمانی پارس كیمیا 2
2,049 شركت سرمایه گذاری راهیان سهام 3
1,821 شركت سرمایه گذاری اعتالء البرز 4
1,723 شركت گروه توسعه مالی و اقتصادی سامان 5
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مركز رتبه بندي شركت های برتر

 بيشترینسودآوري)بينصدشرکتپنجم(
سود قبل از كسر 

مالیات 1399
)میلیارد ريال(

سود قبل از كسر 
مالیات 1400

)میلیارد ريال(
نام شركت رتبه 

سود 1400
رتبه 

فروش 1400

-502 2,116 شركت توسعه خدمات ساختمانی پارس كیمیا 1 412

1,277 1,929 شركت سرمایه گذاری راهیان سهام 2 410

1,261 1,796 شركت سرمایه گذاری اعتالء البرز 3 425

3,705 1,668 شركت گروه توسعه مالی و اقتصادی سامان 4 432
4,109 1,385 شركت مدیریت ارزش آفرینان آویژه )هولدینگ( 5 443

بيشترینبازدهفروش)بينصدشرکتپنجم(

رتبه فروش 1400 بازده فروش )درصد( نام شركت بازده فروش 

412 104/1 شركت توسعه خدمات ساختمانی پارس كیمیا 1
425 97/8 شركت سرمایه گذاری اعتالء البرز 2
446 97/2 شركت سپیدار سیستم آسیا )هولدینگ( 3
432 96/6 شركت گروه توسعه مالی و اقتصادی سامان 4
410 93/7 شركت سرمایه گذاری راهیان سهام 5

بيشترینصادرات)بينصدشرکتپنجم(

 صادرات 1400 
)هزار دالر( نام شركت رتبه صادرات رتبه  فروش 

1400

3,840 شركت كارخانجات كاشی و سرامیک سعدی 1 406
467 شركت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران )هولدینگ( 2 449
276 شركت كشت  و صنعت  پیاذر )هولدینگ(  3 496
44 شركت صنایع غذایی مینو فارس 4 488
36 شركت كشت و صنعت ماریان 5 455

بيشترینبازدهدارایي)بينصدشرکتپنجم(

رتبه فروش 1400 بازده دارايي )درصد( نام شركت رتبه بازده دارايي

446 61/22 شركت سپیدار سیستم آسیا )هولدینگ( 1
494 59/61 شركت شیمیایی كاتالیست پارسیان 2
412 41/28 شركت توسعه خدمات ساختمانی پارس كیمیا 3
500 41/27 شركت المیران 4
425 40/54 شركت سرمایه گذاری اعتالء البرز 5
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جدول6:رتبهبندي500شرکتبرترایرانازنظرميزانفروش/درآمد)ميلياردریال(

فروش فروشنام شركت رتبه
14001399 1400

(میلیارد ریال)درآمد/ رتبه بندی صد شرکت برتر ایران از نظر میزان فروش

12704535.81468746.7 (هولدینگ)شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
22427487.71276506.5 شركت نفت ستاره خلیج فارس
31984268.9953344.0 شركت پاالیش نفت بندرعباس
41860860.01010760.0 (هولدینگ)شركت فوالد مباركه اصفهان 
51589470.6748437.6 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری غدیر 
61238995.7896838.6 (هولدینگ)بانک ملت 
71220501.5599803.3 (هولدینگ)شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان 
81147022.0665154.3 (هولدینگ)شركت ایران خودرو 
9908717.2637902.4 (هولدینگ)بانک رفاه كارگران 
10876492.6754809.9 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری پارس آریان 
11824945.5450272.2 (هولدینگ)شركت ملی صنایع مس ایران 
12755010.3453929.1 (هولدینگ)شركت پتروشیمی نوری 
13731394.5461658.8 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 
14720944.5604538.8 (هولدینگ)بانک صادرات ایران 
15637875.9433563.2 (هولدینگ)شركت معدنی و صنعتی گل گهر 
16633441.7453721.4 (هولدینگ)بانک تجارت 
17589162.4351830.4 (هولدینگ)بانک پارسیان 
18581385.3664015.2 (هولدینگ)شركت گروه مپنا 
19580339.8513754.2 (هولدینگ)بانک پاسارگاد 
20537334.5298977.8 (هولدینگ)شركت سایپا 
21521515.5356234.2 (هولدینگ)شركت فوالد خوزستان 
22475698.6299958.2 (هولدینگ)شركت معدنی و صنعتی چادرملو 
23457097.1270369.4 (هولدینگ)شركت پتروشیمی پارس 
24426024.0318043.1 (هولدینگ)شركت پتروشیمی جم 
25409637.6194176.7 (هولدینگ)شركت كشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
26402446.1246322.4 (هولدینگ)شركت پتروشیمی بندر امام 
27391497.7320126.2 (هولدینگ)شركت مخابرات ایران 
28376751.5254923.9 (هولدینگ)شركت پتروشیمی مارون 
29375855.9221567.8 (هولدینگ)بانک اقتصاد نوین 
30367099.7122587.9 (هولدینگ)شركت مبین انرژی خلیج فارس 
31328335.7142189.9 شركت پاالیش نفت الوان
32312256.6252152.8 (هولدینگ)شركت ارتباطات سیار ایران 
33308293.8144665.1 (هولدینگ)شركت مادر تخصصی توسعه معادن وصنایع معدنی خاورمیانه 
34299073.2149822.5 (هولدینگ)بانک گردشگری 
35280440.062532.7 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه 
36267170.8138441.2 شركت پتروشیمی بوعلی سینا
37266124.4197062.5 شركت پلیمر آریا ساسول
38262175.1159449.3 (هولدینگ)شركت گسترش صنایع معدنی كاوه پارس 
39257829.9143392.2 (هولدینگ)شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر 
40246821.0161254.0 (هولدینگ)شركت فروشگاه های زنجیره ای افق كوروش 
41224529.5139884.5 شركت فوالد هرمزگان جنوب
42210643.899064.6 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری 
43206257.4116516.8 (هولدینگ)شركت پتروشیمی شازند 
44200034.297196.2 شركت پتروشیمی پردیس
45198549.2127699.0 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات 
46192656.6153347.2 شركت پتروشیمی زاگرس
47189515.9136289.6 (هولدینگ)شركت فوالد كاوه جنوب كیش 
48187511.624575.7 شركت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس
49176040.8115519.8 (هولدینگ)بانک سامان 
50172998.5101307.7 شركت پتروشیمی شهید تندگویان
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51160983.963143.2 (هولدینگ)شركت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر 
52158803.0127345.2 (هولدینگ)بانک كارآفرین 
53158409.575138.1 شركت پتروشیمی اروند
54156611.674579.3 (هولدینگ)شركت گروه بهمن 
55153626.7114066.4 شركت صنایع تولیدی كروز
56141628.578883.1 (هولدینگ)شركت صنایع معدنی فوالد سنگان خراسان 
57140098.573784.7 شركت فوالد سیرجان ایرانیان
58139806.471116.4 (هولدینگ)شركت گروه توسعه فراگیر فوالد خوزستان 
59131714.765419.9 (هولدینگ)شركت فرآوری معدنی اپال كانی پارس 
60129135.791459.1 (هولدینگ)شركت بیمه پاسارگاد 
61127040.778222.9 شركت فروشگاه های زنجیره ای اتکا
62126516.971361.7 شركت پتروشیمی تبریز
63124123.581484.2 (هولدینگ)شركت تولیدی فوالد سپید فراب كویر 
64121728.064735.8 (هولدینگ)شركت نفت بهران 
65118218.344878.5 (هولدینگ)شركت ایران خودرو دیزل 
66117017.926919.3 شركت فجر انرژی خلیج فارس
67116622.457502.5 شركت مهندسی فکور صنعت تهران
68116487.074971.7 (هولدینگ)شركت گسترش صنایع و معادن ماهان 
69113059.456881.3 (هولدینگ)شركت پاالیش نفت جی 
70109801.875568.8 شركت پتروشیمی الله
71108914.173823.8 (هولدینگ)شركت مجتمع فوالد خراسان 
72108883.570603.8 (هولدینگ)شركت توسعه صنایع بهشهر 
73108482.767418.6 شركت مجتمع جهان فوالد سیرجان
74106215.770284.2 (هولدینگ)بانک سینا 
75106097.069593.5 (هولدینگ)شركت آلومینیوم ایران 
76104978.974981.4 (هولدینگ)شركت فروشگاههای زنجیره ای رفاه 
77102705.263863.6 (هولدینگ)شركت پتروشیمی فن آوران 
78101691.614561.0 (هولدینگ)شركت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان 
79100096.761276.7 (هولدینگ)شركت آتیه فوالد نقش جهان 
8099067.573776.0 شركت آهن و فوالد ارفع
8198493.368150.9 شركت داریا همراه پایتخت
8295909.064271.3 (هولدینگ)شركت فوالد آلیاژی ایران 
8395188.047954.4 شركت مهندسی و توسعه سروک آذر
8495051.628204.2 شركت پاالیش نفت آفتاب
8594655.360368.0 شركت پتروشیمی خارک
8693830.533881.1 شركت بهمن موتور
8793198.566105.0 شركت پلی پروپیلن جم
8890324.244852.1 (هولدینگ)شركت آهن و فوالد غدیر ایرانیان 
8990070.251501.7 شركت توزیع داروپخش
9090034.052800.5 (هولدینگ)شركت نفت ایرانول 
9188445.165660.1 شركت بیمه البرز
9286838.942263.8 (هولدینگ)ایساكو - شركت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدكی ایران خودرو 
9383519.3101721.0 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری صبا تامین 
9481521.166359.2 (هولدینگ)شركت اقتصادی و خودكفایی آزادگان 
9580466.331544.2 شركت تضامنی ناصر قاسمی راد و شركا
9680110.249734.3 (هولدینگ)شركت نفت پاسارگاد 
9779368.853527.4 (هولدینگ)شركت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان 
9878947.258016.8 شركت بیمه كوثر
9972166.434714.8 شركت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد
10071531.446499.6 (هولدینگ)شركت گروه صنعتی بارز 
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10165310.162137.1 (هولدینگ)شركت آسان پرداخت پرشین 
10265167.037131.9 (هولدینگ)شركت احیاء استیل فوالد بافت 
10364792.340663.3 (هولدینگ)شركت قاسم ایران 
10464467.932044.1 شركت صبا فوالد خلیج فارس
10563944.475342.5 (هولدینگ)شركت بیمه دی 
10662939.245608.0 (هولدینگ)شركت گلپخش اول 
10762395.736643.8 شركت پخش هجرت
10861190.248527.9 (هولدینگ)شركت بیمه پارسیان 
10960251.444953.8 (هولدینگ)شركت گروه صنعتی پاكشو 
11058895.752888.3 شركت صنعت غذایی كورش
11158285.639903.6 (هولدینگ)شركت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان 
11258274.839647.7 شركت پخش رازی
11358088.430141.3 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری و توسعه گل گهر 
11457963.860326.7 شركت بیمه معلم
11557058.934536.3 شركت پخش سایه سمن
11656444.747292.3 (هولدینگ)شركت پایا سامان پارس 
11756332.532813.3 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران 
11856126.631059.8 شركت صنایع مس شهید باهنر
11952829.337955.9 شركت شبکه الکترونیکی پرداخت كارت شاپرک
12050843.138872.5 (هولدینگ)یاپکو - شركت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران 
12149122.533020.4 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری فرهنگیان 
12248295.942624.7 (هولدینگ)شركت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا 
12348070.722819.9 شركت پرداخت اول كیش
12446953.435500.3 شركت خدمات ارزی و صرافی بانک مسکن
12546492.029394.4 (هولدینگ)شركت گروه داده پردازی پارسیان 
12646425.928481.1 (هولدینگ)شركت گسترش كشاورزی و دامپروری فردوس پارس 
12746013.22876.0 شركت ستاره درخشان همراه كیش
12845700.229591.8 شركت بازرگانی ایران ترانسفو
12945151.838149.3 شركت خدمات ارزی و صرافی گردشگری
13044959.032364.9 (هولدینگ)شركت گروه صنعتی بوتان 
13144808.423946.9 شركت آلومینای ایران
13244357.134465.3 (هولدینگ)شركت اسپادانا قیر پاسارگاد 
13344171.027813.2 شركت آدورا طب
13444106.929757.4 (هولدینگ)شركت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان 
13540527.125110.5 شركت رایان ارتباط شب آهنگ
13639684.427248.8 (هولدینگ)شركت مجتمع صنعتی آرتاویل تایر 
13739428.338501.6 (هولدینگ)شركت بیمه ملت 
13837178.727623.2 شركت فوالد تاراز چهارمحال
13934156.317749.9 (هولدینگ)شركت توسعه سرمایه و صنعت غدیر 
14033979.415713.5 شركت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل تركیبی مپنا توسعه دو
14132423.720536.0 شركت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام
14232027.823915.8 (هولدینگ)شركت پرداخت الکترونیک سامان كیش 
14331712.122978.4 (هولدینگ)شركت تجارت الکترونیک پارسیان 
14431313.516695.5 (هولدینگ)شركت سپیدماكیان 
14530585.926833.6 شركت به پرداخت ملت
14630147.419314.4 توگا-شركت مهندسی و ساخت توربین مپنا
14729993.018838.6 (هولدینگ)شركت پارس تابلو 
14829921.219414.9 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر 
14929754.913624.1 شركت نقش اول كیفیت
15029563.916767.4 (هولدینگ)شركت عمرانی و صنعتی پارس گرما 
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15129038.816930.1 (هولدینگ)شركت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو 
15227771.722061.6 (هولدینگ)شركت گروه مالی بانک مسکن 
15327408.919253.0 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری پارس توشه 
15427389.512806.7 (هولدینگ)شركت بهره برداری و تعمیراتی مپنا 
15526799.617438.1 (هولدینگ)شركت داده گستر عصر نوین 
15626627.417868.8 (هولدینگ)شركت صنعتی نیرو محركه 
15725653.34468.8 شركت اركان فروش نگین نوین یاسیان
15825478.311690.5 شركت كارخانجات داروپخش
15925345.113914.4 (هولدینگ)شركت غلتک سازان سپاهان 
16024706.21745.1 (هولدینگ)شركت پویا زركان آق دره 
16124547.917350.5 شركت جنرال مکانیک
16224426.312598.0 شركت پتروشیمی شیمی بافت
16324396.914846.8 شركت داروسازی دكتر عبیدی
16424115.116004.5 شركت خدمات اول مخابرات
16524015.49371.8 شركت پرداخت الکترونیک پاسارگاد
16623491.918052.3 (هولدینگ)شركت گروه توسعه كسب و كار آذرستان 
16723174.218234.2 (هولدینگ)شركت پدیده شیمی قرن 
16823157.48145.5 (هولدینگ)شركت پارت گوال گیتی 
16922590.618411.2 (هولدینگ)شركت تاید واتر خاورمیانه 
17022410.317204.8 شركت توسن پخش ستاره كیش
17121771.123041.2 شركت بیمه سرمد
17221722.911545.1 (هولدینگ)شركت كربن ایران 
17321346.619527.5 شركت نیر پارس
17421316.87183.4 (هولدینگ)شركت نصب نیرو 
17521078.243449.7 شركت حفاری شمال
17620615.314203.6 شركت صنعتی حدید مبتکران
17720343.010736.9 شركت مواد مهندسی مکرر
17820290.016366.2 (هولدینگ)شركت خدمات ارتباطی رایتل 
17920239.011754.4 شركت بهنوش ایران
18020106.79287.5 شركت ساختمانی گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا
18119798.613659.2 شركت پرداخت الکترونیک سداد
18219505.720796.0 (هولدینگ)شركت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین
18319350.711586.7 شركت تولیدی صنعتی گروه فوالدیار كوروش
18419246.312032.7 شركت قند پانیذفام
18519219.613463.9 (هولدینگ)شركت مجتمع صنایع الستیک یزد 
18618942.710628.8 شركت حایر تهران
18718442.48594.7 شركت صنایع شیمیایی كیمیاگران امروز
18818369.313495.7 (هولدینگ)شركت مهندسی فن آفرین حصین قشم 
18918249.710025.5 شركت ماشین سازی ویژه
19018246.511906.8 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاران فناوری تک وستا 
19118186.420756.8 (هولدینگ)صدرا - شركت صنعتی دریایی ایران
19218071.98454.8 شركت صنعتی محورسازان ایران خودرو
19318017.217734.5 (هولدینگ)شركت گروه صنعتی و معدنی امیر 
19417877.912956.2 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری صنایع عمومی تامین 
19517526.28068.3 شركت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا
19617092.110584.9 شركت عملیات غیرصنعتی پازارگاد
19717000.46738.3 (هولدینگ)شركت صنایع فروآلیاژ ایران 
19816824.611017.2 شركت استام صنعت
19916822.812626.1 (هولدینگ)شركت دارویی آرایشی و بهداشتی آریان كیمیا تک 
20016369.39785.0 شركت صنایع الکترو اپتیک صاایران
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20116346.57523.8 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری مهرگان تامین پارس 
20216305.910645.9 شركت سرمایه گذاری و توسعه صنایع الستیک
20315605.915170.3 (هولدینگ)شركت باما 
20415358.211589.6 (هولدینگ)شركت تالشگران اقتصاد پایدار 
20515356.29498.3 (هولدینگ)شركت موتوژن 
20615214.69506.5 توسعه یک-شركت احداث و توسعه نیروگاههای مپنا
20715098.516233.0 (هولدینگ)شركت ملی ساختمان 
20815081.710741.4 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری سپه 
20914944.59871.6 شركت آهنگری تراكتورسازی ایران
21014555.511177.1 (هولدینگ)شركت راه آهن حمل و نقل 
21114491.07799.8 پرتو-شركت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا
21214467.96738.0 (هولدینگ)شركت افزار پرداز رمیس 
21314359.010488.4 شركت فوالد شاهرود
21414357.39479.1 (هولدینگ)شركت تامین سرمایه لوتوس پارسیان 
21514157.25068.1 شركت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج
21614030.29556.8 شركت پتروشیمی خوزستان
21713535.513576.5 شركت تامین سرمایه تمدن
21813427.43158.1 شركت اندیشه نگار پارس
21913314.77677.2 شركت سرمایه گذاری امین توان آفرین ساز
22013272.29029.4 (هولدینگ)شركت صنایع كاشی و سرامیک سینا 
22113146.59855.0 (هولدینگ)شركت صنعتی پارس خزر 
22212944.011107.1 (هولدینگ)شركت گروه سرمایه گذاری تدبیر 
22312909.99292.8 (هولدینگ)شركت صنعتی پارس مینو 
22412884.720508.6 (هولدینگ)شركت گروه سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران 
22512236.88636.8 شركت سیمان آبیک
22612174.67002.4 شركت بازرگانی توكا تدارک
22712155.54223.1 شركت مهندسی بین المللی فوالد تکنیک
22811817.99206.9 شركت خدمات همراه آیسان لوتوس
22911416.87547.1 شركت سامان تجارت تدبیر ایرانیان
23011247.38243.2 شركت گلتاش
23110946.25152.5 (هولدینگ)شركت گسترش صنعت نوین ایرانیان 
23210939.92189.6 شركت آلیاسیس ارتباط
23310909.03811.8 شركت به تام روانکار
23410886.26806.4 شركت امداد خودرو ایران
23510867.98503.9 شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا
23610866.97314.8 (هولدینگ)شركت تجارت الکترونیک ارتباط فردا 
23710848.71874.4 (هولدینگ)شركت واگن پارس 
23810793.08669.0 (هولدینگ)شركت صنعتی و بازرگانی صنام 
23910668.57509.6 (هولدینگ)شركت البراتوارهای رازک 
24010664.95144.2 شركت لیان همراه پارس
24110657.05356.2 شركت صنعتی دوده فام
24210377.74347.8 (هولدینگ)شركت سیمان سپاهان 
24310330.98685.6 شركت سرمایه كاركنان ارتباطات و مخابرات
24410200.91647.0 (هولدینگ)شركت مبنا بهینه سازان نیرو 
24510072.35604.1 (هولدینگ)شركت سیمان شرق 
24610070.8598.4 شركت راه و ساختمان سازه سازان
2479766.87639.2 شركت لوله گستر خادمی
2489684.97444.0 شركت تولید مواد اولیه داروپخش
2499576.76924.0 شركت برفاب
2509558.26358.6 (هولدینگ)شركت گروه اقتصادی كرمان خودرو 
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2519415.7714.2 شركت فروشگاه زنجیره ای محسن
2529369.85425.0 (هولدینگ)شركت همکاران سیستم 
2539332.18472.5 شركت تامین سرمایه كاردان
2549318.15003.3 شركت زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
2559186.23420.9 شركت صنایع لوازم خانگی مادیران
2569135.25445.3 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری و انبوه سازی پارس میکا كیش 
2578953.62568.8 شركت خدمات مهندسی پژواک انرژی
2588768.36316.2 (هولدینگ)شركت بین المللی ساروج بوشهر 
2598710.96403.7 (هولدینگ)شركت صنایع تجهیزات نفت 
2608582.83836.5 شركت تیپاكس اكسپرس پارس
2618531.73600.7 شركت لوله گستر اسفراین
2628463.55216.3 شركت تجارت الکترونیک پارسیان كیش
2638392.36585.1 (هولدینگ)شركت توسعه فن افزار توسن 
2648347.15666.4 شركت پخش پارس خزر
2658306.33081.6 شركت گروه بازرگانی گردشگری دانا
2668300.33925.2 شركت بازرگانی بهران
2678183.15788.6 (هولدینگ)شركت انتقال داده های آسیاتک 
2688162.55305.1 شركت تولیدی و خدمات صنایع نسوز توكا
2698004.84650.2 شركت پارس شعاع توس
2707969.73395.5 شركت مدیریت سرمایه گذاری كوثر بهمن
2717895.46231.2 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری بهمن 
2727842.96787.3 (هولدینگ)شركت پرسی ایران گاز 
2737762.46226.4 شركت پارس فوالد مبین
2747753.56399.2 شركت كارت اعتباری ایران كیش
2757654.95647.5 شركت تعاونی اعتبار كاركنان گروه صنعتی ایران خودرو
2767603.37019.4 شركت پاكان پالستکار
2777458.45340.0 (هولدینگ)شركت صنایع سیمان دشتستان 
2787423.64112.1 (هولدینگ)شركت گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران 
2797382.85765.0 (هولدینگ)شركت كشتیرانی دریای خزر 
2807325.1503.1 شركت ترنیان سهم
2817294.33604.3 شركت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی
2827287.03197.2 شركت داده پردازی ایران
2837277.94579.6 شركت بهساز كاشانه تهران
2847156.05636.4 شركت سیمان هرمزگان
2857137.83026.9 (هولدینگ)شركت توسعه سرمایه گذاری سامان 
2867116.24539.6 (هولدینگ)شركت صنعتی بهپاک 
2877099.94257.3 (هولدینگ)شركت صنعتی و معدنی كیمیای زنجان گستران 
2886877.76206.5 شركت ایراندار
2896862.13443.5 شركت تولیدی طب پالستیک نوین
2906822.23547.2 شركت فروسیلیس غرب پارس
2916500.23264.8  (هولدینگ)شركت سازمان توسعه مسکن ایران 
2926445.1976.2 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری كوه نور 
2936321.73676.7 شركت معادن ذغالسنگ البرز شرقی
2946255.44069.6 شركت ارتباطات مبین نت
2956242.911150.1 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری نیرو 
2966221.45287.8 (هولدینگ)شركت صنایع آذرآب 
2976171.94353.4 شركت ایسکرا اتوالکتریک ایران
2986101.34136.6 شركت اوزان
2996084.94156.3 شركت صنایع خاک چینی ایران
3006041.54615.9 شركت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا
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(میلیارد ریال)درآمد /  رتبه بندی صد شرکت چهارم از شرکت های برتر ایران از نظر میزان فروش

3016004.13966.5 شركت معدنی امالح ایران
3025929.73672.7 شركت صنایع كاشی و سرامیک الوند
3035924.33258.1 (هولدینگ)شركت تولیدی گاز لوله 
3045761.04342.3 شركت سیمان مند دشتی
3055749.93490.8 شركت صنایع آهن و فوالد توس
3065721.21151.6 شركت توسعه پارس گستر نگین گردشگری
3075715.43281.3 (هولدینگ)شركت توسعه و عمران بهناد بنا 
3085683.82249.5 شركت پتروشیمی ارومیه
3095667.74613.1 شركت رایانه خدمات امید
3105650.32253.0 (هولدینگ)شركت توسعه بازرگانی آهن و فوالد میالد 
3115649.0374.7 شركت نفت میالد پارس
3125545.52498.4 (هولدینگ)شركت بین المللی توسعه ساختمان 
3135523.33197.0 (هولدینگ)شركت كشت و دامداری فکا 
3145434.56592.6 شركت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا
3155273.42374.9 شركت مهندسی و ساخت تجهیزات سپاهان مپنا
3165225.01022.1 شركت تولیدی خدماتی توكا سبز
3175148.81431.2 شركت كک طبس
3185131.43355.8 شركت نرم افزاری داتیس آرین قشم
3195114.51.2 شركت سرمایه گذاری كشاورزی ایران
3205082.43599.5 شركت نیک رز چناران
3214916.311749.9 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت 
3224891.23952.1 شركت توسعه صنایع تابان انرژی پاسارگاد
3234865.23246.9 شركت محصوالت كاغذی لطیف
3244792.03038.6 شركت كاشی پارس
3254724.33152.8 شركت كلر پارس
3264611.61129.5 شركت مهندسی و ساختمان تیو انرژی
3274554.01763.3 شركت سمنگان ترابر ایرانیان
3284525.12370.2 شركت كارخانجات كاشی و سرامیک حافظ
3294450.16028.8 شركت فن آوری آب های عمیق
3304444.52236.9 (هولدینگ)شركت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون 
3314385.82567.6 شركت فروسیلیسیم خمین
3324340.47226.4 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری پویا 
3334240.61559.0 شركت انتخاب سرویس حامی
3344229.03002.4 (هولدینگ)شركت ایرانیان اطلس 
3354221.72285.2 شركت داروسازی تهران دارو
3364205.02905.7 (هولدینگ)شركت سیمان اردستان 
3374184.52510.1 شركت آذر گرمای سهند تبریز
3384171.42857.2 شركت مركز گسترش فناوری اطالعات
3394125.62403.9 شركت كشاورزی و دامپروری فجر اصفهان
3404006.91364.3 (هولدینگ)شركت ریل سیر كوثر 
3413989.83414.2 (هولدینگ)شركت الحاوی 
3423986.02354.0 شركت فوالد گستر یزد
3433947.113260.2 شركت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه
3443933.7834.6 شركت مشترک ایران خودرو اتومبیل پژو
3453861.33038.9 شركت كابل خودرو سبزوار
3463768.9917.9 شركت تکاپو صنعت نامی
3473763.11763.2 (هولدینگ)شركت مهندسی نصیر ماشین 
3483707.11456.8 شركت تندیس تجارت باختر
3493689.62134.2 شركت نوش پونه مشهد
3503637.42463.1 شركت سیمان سفید شرق
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3513614.614.4 شركت نواندیشان صنعت فوالد
3523584.59.1 شركت صنعت و تجارت آداک
3533554.81829.4 شركت تامین قطعات و تجهیزات سرو نیرو شیراز
3543483.41911.2 (هولدینگ)شركت معادن منگنز ایران 
3553353.52259.6 شركت فنی مهندسی نگهداشت كاران
3563345.12012.2 شركت پرداخت فناوری اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آریان اروند
3573334.22247.0 شركت شیشه سازی مینا
3583320.4147.9 شركت توسعه ساختمان سرمایه
3593318.02284.8 (هولدینگ)شركت سیمان كردستان 
3603297.51929.1 شركت كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان
3613295.62822.0 شركت مهندسی سیستم یاس ارغوانی
3623261.21960.9 شركت فوالد گستران كرمانشاه
3633214.9739.8 شركت بازرگانی آفتاب درخشان خاورمیانه
3643150.81869.5 شركت توسعه ساخت و نصب صنایع بتنی و فلزی گسترش مانا ساز آبیک
3653114.31793.0 شركت كنترل گاز اكباتان
3663110.83114.1 (هولدینگ)شركت المپ پارس شهاب 
3673099.8146.2 شركت گروه مالی و اقتصادی دی
3683076.41466.2 شركت حدید كاران لرستان
3693067.58687.2 شركت توسعه تجارت داتام
3703065.11753.3 شركت كشاورزی و دامپروری بینالود نیشابور
3713025.22726.4 شركت دانا فوالد سمنان
3723019.61607.6 (هولدینگ)شركت ایركا پارت صنعت 
3733013.06802.6 (هولدینگ)شركت گروه مالی كیان 
3742932.71326.0 شركت رهاورد سازندگی آزادگان رسا
3752929.71809.9 شركت كشاورزی و دامپروری مگسال
3762926.62414.0 شركت فوالد گستران هرمزگان
3772900.91527.7 شركت تامین خدمات سیستم های كاربردی كاسپین
3782877.7693.7 شركت ملی شیمی كشاورز
3792853.91621.7 شركت احیاء ریل ایرانیان
3802710.08887.0 شركت كارگزاری مبین سرمایه
3812662.11748.3 شركت پیشگامان فن آوری و دانش آرامیس
3822634.6942.3 شركت آتیه تجارت نقش جهان قشم
3832612.08121.9 شركت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار
3842608.21466.6 شركت تامین سرمایه بانک مسکن
3852540.21552.2 شركت شیر و گوشت زاگرس شهركرد
3862535.01672.8 شركت ساختمانی عمران تکالر
3872515.31357.2 شركت صنایع شیمیایی سینا
3882468.42123.8 شركت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما
3892426.91443.3 (هولدینگ)شركت اخشان خراسان 
3902423.11968.0 شركت خدمات فنی رنا
3912418.81761.8 شركت داروئی و بهداشتی لقمان
3922408.92171.1 115شركت راهسازی و ساختمانی 
3932367.91191.6 شركت تولیدی نیرو محركه
3942330.81685.8 شركت نرم افزاری تندر نور
3952308.59489.6 شركت سرمایه گذاری سامان ایرانیان
3962295.21360.3 كشاورزی و دامپروری مالرد شیر
3972291.41692.4 شركت كارخانجات پنبه ودانه های روغنی خراسان
3982290.01193.4 شركت همکاران سیستم پناه تهران
3992265.81674.7 (هولدینگ)شركت داروسازی روزدارو 
4002264.61220.1 شركت كانی كربن طبس
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4012223.81323.7 شركت عمران كیسون
4022204.11177.9 شركت تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک
4032158.6260.3 شركت پخش سراسری محصوالت تبرک
4042130.11140.4 شركت خدمات توكا كشش
4052123.0387.2 شركت تارابگین
4062114.11497.6 شركت كارخانجات كاشی و سرامیک سعدی
4072112.7721.8 (هولدینگ)شركت تابان آتی پرداز 
4082100.77185.7 (هولدینگ)شركت گروه خدمات بازار سرمایه الگوریتم 
4092063.2556.9 شركت بین المللی طراحی و مهندسی ساخت صنایع نفت
4102059.31360.0 شركت سرمایه گذاری راهیان سهام
4112049.8834.7 شركت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو
4122032.8 شركت توسعه خدمات ساختمانی پارس كیمیا
4132012.4594.2 شركت سیستم های اطالعاتی پیشرو
4141997.9924.3 شركت راهوار نیرو آریا
4151994.91182.4 شركت كشت صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت
4161986.51304.1 شركت فرمان خودرو سپاهان
4171927.51381.5 شركت مهندسی آب و خاک
4181918.81333.5 شركت نیرو صنعت چشمه
4191909.32341.1 (هولدینگ)شركت صنایع فن آوری نور ساخت اترک 
4201893.21415.5 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری ارس صبا 
4211862.71035.1 شركت توسعه شبکه فروش همکاران سیستم
4221859.91227.8 (هولدینگ)شركت تولید انرژی برق شمس پاسارگاد 
4231858.11030.2 شركت گسترش شیرسازی
4241841.8841.5 شركت مسکن و عمران تجارت آتیه كیش
4251837.01292.3 شركت سرمایه گذاری اعتالء البرز
4261792.31110.6 شركت تولیدی لنت  ترمز ایران 
4271789.6 شركت تولید انرژی گستر قشم
4281775.41032.0 (هولدینگ)شركت فرانسوز یزد 
4291741.41104.1 شركت توكا رنگ فوالد سپاهان
4301741.4789.7 شركت آهن و فوالد ساواالن زنجان
4311730.91028.4 شركت كشاورزی مکانیزه اصفهان كشت
4321726.84564.4 شركت گروه توسعه مالی و اقتصادی سامان
4331718.41527.4 (هولدینگ)شركت عمران و مسکن سازان ایران 
4341705.01455.6 شركت توسعه برق غدیر اوكسین
4351636.9447.6 شركت قند مینو فسا
4361627.71900.1 شركت توس پیوند
4371588.1945.3 شركت توسعه پست های ایران ترانسفو
4381583.8484.9 شركت تامین فلزات هونام فوالد بندرعباس
4391573.31217.3 شركت داروئی و آرایشی و بهداشتی مینو
4401533.32548.5 شركت كارگزاری پارسیان
4411528.91003.4 شركت فناوران طلوع شبکه
4421507.8722.1 شركت پردازش فوالد فرایند البرز
4431491.54209.7 (هولدینگ)شركت مدیریت ارزش آفرینان آویژه 
4441491.4608.3 شركت ماداكتو استیل كرد
4451469.71153.9 شركت محصوالت دریایی طعم آفرین صبا
4461404.0788.6 (هولدینگ)شركت سپیدار سیستم آسیا 
4471400.71147.0 شركت پردیس اطالع رسان سپهر
4481332.0852.1 شركت پالستیک های مهندسی درخشان ساز
4491325.41603.3 (هولدینگ)شركت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران 
4501318.11101.4 شركت شکر
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جدول6)ادامه(:رتبهبندي500شرکتبرترایرانازنظرميزانفروش/درآمد)ميلياردریال(

فروش فروشنام شركت رتبه
14001399 1400

(میلیارد ریال)درآمد /  رتبه بندی صد شرکت پنجم از شرکت های برتر ایران از نظر میزان فروش

4511314.81158.7 شركت راموفارمین
4521309.426.4 شركت توسعه خدمات انرژی ارژن
4531288.91381.3 شركت توسعه صنایع و معادن كوثر
4541285.4319.3 (هولدینگ)شركت بین المللی معدنی و صنعتی سی پی جی پارس 
4551283.0182.2 شركت كشت و صنعت ماریان
4561270.3501.9 شركت تولید قطعات خاور
4571238.6559.2 (هولدینگ)شركت سرمایه گذاری توسعه فناوری هیركانیا 
4581228.1951.9 شركت مهندسی راه آهن بهین ریل
4591226.3735.4 (هولدینگ)شركت تولید فیبر ایران 
4601209.21652.7 شركت بوتان یکتا بیتا
4611187.71179.1 شركت سازه كاو
4621168.7236.6 شركت هلیکوپتری پاسارگاد پرواز كیش
4631136.3183.8 (هولدینگ)شركت تجارت سهند ویسمن 
4641130.7970.9 شركت تولیدی خانه گستر
4651119.0798.0 شركت صنعتی جام  دارو
4661072.4476.6 شركت پارسان لین ارتباطات
4671042.42232.0 شركت كارگزاری بانک سامان
4681039.01245.4 شركت سرمایه گذاری اندیشه محوران
4691035.2797.6 (هولدینگ)كارخانجات پارس الکتریک 
4701022.12440.3 شركت كارگزاری بانک دی
4711020.0758.9 شركت احداث معدن تکافر سپاهان
4721019.2708.4 شركت لیزینگ ایرانیان
4731006.8440.2 شركت تولیدی شیمیایی و معدنی سرچشمه هامون
4741002.1454.1 (هولدینگ)شركت شهد ایران 
475979.1823.3 شركت تجارت آسان ساز نگین
476970.5523.0 شركت یاری رسان پارسیان
477965.779.4 شركت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار
478961.7465.2 شركت صنعتی مقوا سازی شرق
479949.6129.9 شركت مهندسی توسعه سایپا
480928.2607.6 شركت سرمایه گذاری خانه گستر یکم
481920.8363.4 شركت ایركا پارت پویا
482914.4739.3 شركت كشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان
483841.1680.6 شركت مشاور سرمایه گذاری هدف حافظ
484822.5490.9 شركت تهیه و تولید مواد اولیه استقالل سپاهان
485821.8526.7 شركت توكا نیرو سپاهان
486818.7324.3 شركت لوله بتن پلیمر
487798.12259.7 شركت خدمات جهان دنیز كاال
488779.3434.5 شركت صنایع غذایی مینو فارس
489773.4340.8 شركت خدمات جامع آوای ارتباطات نوین خاورمیانه
490770.1407.2 شركت فناوری های ریلی مپنا
491766.5373.2 شركت بنیان بتن سبزوار
492761.2525.8 شركت راهبرد هوشمند شهر
493760.9307.1 شركت صنایع برق زنگان پارس
494753.6582.5 شركت شیمیایی كاتالیست پارسیان
495744.2195.1 شركت تامین سرمایه دماوند
496723.6479.8  (هولدینگ)شركت كشت  و صنعت  پیاذر 
497720.4272.7 شركت هتل بین المللی پارسیان كوثر اصفهان
498719.7351.2 شركت نویان ابر آروان
499716.21058.0 شركت كارگزاری سرمایه  گذاری ملی ایران 
500714.4472.2 شركت المیران
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10شرکتبرترصادراتگرادررتبهبنديسال1401)بهترتيبحروفالفبا(

نام شركترديف

شركت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس1

شركت پاالیش نفت آفتاب2

شركت پتروشیمی پردیس3

شركت پتروشیمی خارک4

شركت شركت پتروشیمی زاگرس5

شركت سرمایه گذاری توسعه سرمایه رفاه )هولدینگ(6

شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس )هولدینگ(7

شركت غلتک سازان سپاهان )هولدینگ(8

شركت فوالد خوزستان )هولدینگ(9

شركت نفت میالد پارس10

از ترکيب سه شاخص  اين شاخص  "شاخص ترکيبي صادرات" مشخص مي شوند.  10 شرکت برتر صادرات گرا براساس 
صادرات، رشد صادرات و نسبت صادرات به فروش بدست مي آيد. بنابراين ، شرکت هايي که در سال مالي 1400 صادرات 
داشته اند، براساس شاخص ترکيبي صادرات رتبه بندي شده اند و 10 شرکت اول فهرست، به عنوان شرکت هاي صادرات گرا 

شناخته مي شوند.
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شركت اولگروهرديف

شركت نفت ستاره خلیج فارسگروه فرآورده هاي نفتي1

شركت صنایع پتروشیمی خلیج فارس )هولدینگ(گروه پتروشیمي2

شركت فوالد مباركه اصفهان )هولدینگ(گروه فلزات اساسي3

بانک ملت )هولدینگ(گروه بانکها و موسسات اعتباري4

شركت سرمایه گذاری غدیر )هولدینگ(گروه شركتهاي چند رشته اي صنعتي5

شركت ایران خودرو )هولدینگ(گروه وسایط نقلیه و قطعات خودرو6

شركت معدنی و صنعتی چادرملو )هولدینگ(گروه اكتشاف،استخراج و خدمات جنبي7

شركت گروه مپنا )هولدینگ(گروه شركت هاي  پیمانکاري8

شركت مخابرات ایران )هولدینگ(گروه ارتباطات و مخابرات9

شركت آسان پرداخت پرشین )هولدینگ(گروه رایانه و فعالیتهاي وابسته10

شركت كشتیرانی جمهوری اسالمی ایران )هولدینگ(گروه حمل و نقل و خدمات وابسته11

شركت آتیه فوالد نقش جهان )هولدینگ(گروه خدمات بازرگاني12

شركت بیمه پاسارگاد )هولدینگ(گروه موسسات بیمه اي13

شركت مبین انرژی خلیج فارس )هولدینگ(گروه انرژي14

شركت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات )هولدینگ(گروه سرمایه گذاري هاي مالي15

شركت فروشگاه های زنجیره ای افق كوروش )هولدینگ(گروه فروشگاه ها16

شركت توزیع داروپخشگروه توزیع و پخش17

شركت اقتصادی و خودكفایی آزادگان )هولدینگ(گروه محصوالت غذایي و آشامیدني18

شركت گروه صنعتی بوتان )هولدینگ(گروه ماشین آالت، تجهیزات و صنایع فلزي19

شركت تضامنی ناصر قاسمی راد و شركاگروه واسطه گري هاي مالي20

شركت گروه صنعتی پاكشو )هولدینگ(گروه محصوالت شیمیایي و بهداشتي21

شركت گروه صنعتی بارز )هولدینگ(گروه الستیک و پالستیک22

شركت مهندسی و توسعه سروک آذرگروه خدمات فني و مهندسي23

شركت گسترش كشاورزی و دامپروری فردوس پارس )هولدینگ(گروه كشاورزی، دامپروری و خدمات وابسته24

شركت توسعه سرمایه و صنعت غدیر )هولدینگ(گروه سیمان25

شركت سرمایه گذاری پارس توشه )هولدینگ(گروه لوازم خانگي و الکترونیکي26

شركت كارخانجات داروپخشگروه  مواد و محصوالت  دارویي27

شركت گروه مالی بانک مسکن )هولدینگ(گروه ساختمان و مهندسی عمران28

شركت صنایع كاشی و سرامیک سینا )هولدینگ(گروه محصوالت كانی غیر فلزی )بجز سیمان(29

شركت خدمات اول مخابراتگروه خدمات عمومي، رفاهي و گردشگري30

شركت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین)هولدینگ(گروه صنایع سلولزي31

-گروه سایر شركت ها32

فهرستگروههایصنعتیوشرکتهایاولدرآنهاازنظرشاخص"ميزانفروش "



در مطالب زير، فقط دو يا سه گروه صنعتي اول بر اساس شاخص هاي مهم معرفي شده اند و اطالعات كامل 
مربوط به گروه هاي صنعتي در گزارش تفصيلي رتبه بندي سال 1401 ارائه مي شود.
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جایگاه اول :  گروه  فلزات اساسي با 28 درصد سهم
جایگاه دوم :  گروه پتروشیمی با 22 درصد سهم

جایگاه سوم : گروه شركتهای چند رشته ای صنعتی با 11 درصد سهم

سهگروهصنعتياولازنظرسودآوری:

گروه فلزات اساسی با 24 درصد سهم جایگاه اول:
جایگاه دوم:  گروه پتروشیمی با 19 درصد سهم

گروه فرآورده های نفتی با 10 درصد سهم جایگاه سوم:

سهگروهصنعتياولازنظرارزشافزوده:

گروه بانک ها و موسسات اعتباري با 46 درصد سهم جایگاه اول:
گروه  فلزات اساسي با 10 درصد سهم جایگاه دوم:

گروه شركتهای چند رشته ای صنعتی با 9 درصد سهم جایگاه سوم:

سهگروهصنعتياولازنظردارایيها:

جایگاه اول :  گروه فرآورده های نفتی با 17/1 درصد سهم
جایگاه دوم : گروه پتروشیمی با 16/8 درصد سهم

جایگاه سوم : گروه فلزات اساسی 15/7 درصد سهم

مقایسهگروههايصنعتيازنظرميزانفروش)درآمد(:

گروه سرمایه گذاری های مالی با 85/6 درصد جایگاه اول:
گروه ساختمان و مهندسی عمران با 44/8 درصد جایگاه دوم:

گروه انرژی با 44/7 درصد جایگاه سوم:

سهگروهصنعتياولازنظربازدهفروش)حاشيهسود(:

*میانگین بازده فروش 32 گروه صنعتی : 21/98 درصد

خالصهنتایجمربوطبهگروههايصنعتي:

كمترین سهم فروش: گروه صنایع سلولزي
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گروه پتروشیمي با 39/0 درصد سهم جایگاه اول:
گروه فرآورده های نفتی با 23/4 درصد سهم جایگاه دوم:

گروه فلزات اساسی با 23/2 درصد سهم جایگاه سوم:

گروه سرمایه گذاری های مالی با 11/6 واحد جایگاه اول:
گروه انرژی با 8/2 واحد جایگاه دوم:

گروه واسطه گری های مالی با 8/0 واحد جایگاه سوم:

گروه سرمایه گذاری های مالی با 54/2 واحد جایگاه اول:
گروه انرژی با 34/2 واحد جایگاه دوم:

گروه فرآورده های نفتی با 24/9 واحد جایگاه سوم:

گروه موسسات بیمه ای با 28/2 واحد جایگاه اول:
گروه فلزات اساسی با 16/9 واحد جایگاه دوم:

گروه واسطه گری های مالی با 16/6 واحد جایگاه سوم:

گروه بانک ها و موسسات اعتباري با 17 درصد سهم جایگاه اول:
گروه وسایط نقلیه و قطعات خودرو با 16 درصد سهم جایگاه دوم:

گروه فلزات اساسی با 10 درصد سهم جایگاه سوم:

گروه سرمایه گذاری های مالی با 6/01 واحد جایگاه اول:
گروه ساختمان و مهندسی عمران با 1/77 واحد جایگاه دوم:

گروه انرژی با 1/77 واحد جایگاه سوم:

سهگروهصنعتياولازنظرصادرات:

:)TFP(سهگروهصنعتياولازنظرشاخصبهرهوريکلعوامل

سهگروهصنعتياولازنظرشاخصبهرهورينيرويانساني:

سهگروهصنعتياولازنظرشاخصبهرهوريسرمایه:

سهگروهصنعتياولازنظراشتغالزایي)تعدادکارکنان(:

:)TP(سهگروهصنعتياولازنظرشاخصبهرهوريکل
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شركت اولگروهرديف

شركت توسـعه پارس گستر نگین گردشگریگروه سـرمایه گذاری های مالی1

شـركت سـرمایه گذاری و انبوه سـازی پارس میکا كیش )هولدینگ(گروه سـاختمان و مهندسی عمران2

شـركت معدنی و صنعتی چادرملو )هولدینگ(گروه اكتشاف،اسـتخراج و خدمات جنبی3

شـركت تامین سرمایه كاردانگروه واسـطه گری های مالی4

شـركت پتروشیمی پارس )هولدینگ(گروه فرآورده های نفتی5

شركت پتروشیمی اللهگروه پتروشیمی6

شـركت مبین انرژی خلیج فارس )هولدینگ(گروه انرژی7

شـركت آهن و فوالد غدیر ایرانیان )هولدینگ(گروه فلزات اساسی8

شركت سـپیدار سیستم آسیا )هولدینگ(گروه رایانه و فعالیتهای وابسـته9

شـركت نواندیشان صنعت فوالدگروه خدمات بازرگانی10

شـركت توسـعه و عمران بهناد بنا )هولدینگ(گروه شـركت های  پیمانکاری11

شـركت بیمه پاسارگاد )هولدینگ(گروه موسسـات بیمه ای12

شـركت شهد ایران )هولدینگ(گروه محصوالت غذایی و آشـامیدنی13

شـركت صنایع خاک چینی ایرانگروه محصوالت كانی غیر فلزی )بجز سـیمان(14

شـركت داده گستر عصر نوین )هولدینگ(گـروه ارتباطات و مخابرات15

شـركت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوجگروه حمل و نقل و خدمات وابسـته16

شـركت فوالد تاراز چهارمحالگروه ماشـین آالت، تجهیزات و صنایع فلزی17

شـركت صنعتی مقوا سازی شرقگروه صنایع سلولزی18

شـركت لوله گستر خادمیگروه السـتیک و پالستیک19

شـركت سـرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشـیمی تامین )هولدینگ(گروه شـركتهای چند رشته ای صنعتی20

شركت پارس شعاع توسگـروه لوازم خانگی و الکترونیکی21

شركت سـرمایه كاركنان ارتباطات و مخابراتگروه خدمات فنی و مهندسـی22

شـركت سـرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران )هولدینگ(گروه محصوالت شـیمیایی و بهداشتی23

بانک پاسارگاد )هولدینگ(گروه بانکها و موسسـات اعتباری24

شـركت تولید مواد اولیه داروپخشگـروه  مواد و محصوالت  دارویی25

شركت سیمان آبیکگروه سیمان26

شـركت گروه بهمن )هولدینگ(گروه وسـایط نقلیه و قطعات خودرو27

شـركت پرسی ایران گاز )هولدینگ(گروه توزیع و پخش28

شـركت كشاورزی مکانیزه اصفهان كشتگروه كشـاورزی، دامپروری و خدمات وابسته29

شـركت خدمات اول مخابراتگروه خدمات عمومی، رفاهی و گردشـگری30

شركت فروشـگاههای زنجیره ای رفاه )هولدینگ(گروه فروشگاه ها31

گروه سایر شركت ها32

شرکتهایاولازنظرشاخصبهرهوریکلعوامل)TFP(درگروههایصنعتی
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فهرستشرکتهادرگروههایصنعتی

رتبه فروش
در صنعت

فروش 1400 نام شركت
(ميليارد ريال)

1,860,860.0شركت فوالد مباركه اصفهان (هولدينگ)1
824,945.5شركت ملي صنايع مس ايران (هولدينگ)2
637,875.9شركت معدني و صنعتي گل گهر (هولدينگ)3
521,515.5شركت فوالد خوزستان (هولدينگ)4
262,175.1شركت گسترش صنايع معدني كاوه پارس (هولدينگ)5
257,829.9شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر (هولدينگ)6
224,529.5 شركت فوالد هرمزگان جنوب7
189,515.9شركت فوالد كاوه جنوب كيش (هولدينگ)8
160,983.9شركت بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير (هولدينگ)9
140,098.5شركت فوالد سيرجان ايرانيان10
139,806.4شركت گروه توسعه فراگير فوالد خوزستان (هولدينگ)11
124,123.5شركت توليدي فوالد سپيد فراب كوير (هولدينگ)12
116,487.0شركت گسترش صنايع و معادن ماهان (هولدينگ)13
108,914.1شركت مجتمع فوالد خراسان (هولدينگ)14
108,482.7شركت مجتمع جهان فوالد سيرجان15
106,097.0شركت آلومينيوم ايران (هولدينگ)16
101,691.6شركت اقتصادي نگين گردشگري ايرانيان (هولدينگ)17
99,067.5شركت آهن و فوالد ارفع18
95,909.0شركت فوالد آلياژي ايران (هولدينگ)19
90,324.2شركت آهن و فوالد غدير ايرانيان (هولدينگ)20
65,167.0شركت احياء استيل فوالد بافت (هولدينگ)21
64,467.9شركت صبا فوالد خليج فارس22
56,126.6شركت صنايع مس شهيد باهنر 23
44,808.4شركت آلوميناي ايران24
25,345.1شركت غلتك سازان سپاهان (هولدينگ)25
24,706.2شركت پويا زركان آق دره (هولدينگ)26
23,157.4شركت پارت گوال گيتي (هولدينگ)27
19,350.7شركت توليدي صنعتي گروه فوالديار كوروش28
17,000.4شركت صنايع فروآلياژ ايران (هولدينگ)29
15,605.9شركت باما (هولدينگ)30
14,359.0شركت فوالد شاهرود31
8,531.7شركت لوله گستر اسفراين32
7,762.4شركت پارس فوالد مبين33
6,822.2شركت فروسيليس غرب پارس34
5,749.9شركت صنايع آهن و فوالد توس35
4,385.8شركت فروسيليسيم خمين36

گروه فلزات اساسي
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رتبه فروش 
در صنعت

فروش 1400 نام شركت
(ميليارد ريال)

1,147,022.0شركت ايران خودرو (هولدينگ)1
537,334.5شركت سايپا (هولدينگ)2
156,611.6شركت گروه بهمن (هولدينگ)3
153,626.7شركت صنايع توليدي كروز4
118,218.3 شركت ايران خودرو ديزل (هولدينگ)5
93,830.5شركت بهمن موتور6
50,843.1شركت گروه صنعتي قطعات اتومبيل ايران - ياپكو (هولدينگ)7
26,627.4شركت صنعتي نيرو محركه (هولدينگ)8
20,615.3شركت صنعتي حديد مبتكران9
18,071.9شركت صنعتي محورسازان ايران خودرو10
16,824.6شركت استام صنعت11
10,848.7شركت واگن پارس (هولدينگ)12
9,558.2شركت گروه اقتصادي كرمان خودرو (هولدينگ)13
6,171.9شركت ايسكرا اتوالكتريك ايران14
3,933.7شركت مشترك ايران خودرو اتومبيل پژو15
3,861.3شركت كابل خودرو سبزوار16
3,763.1شركت مهندسي نصير ماشين (هولدينگ)17
3,019.6شركت ايركا پارت صنعت (هولدينگ)18
2,367.9شركت توليدي نيرو محركه19
1,986.5شركت فرمان خودرو سپاهان20
1,792.3شركت توليدي لنت  ترمز ايران 21
1,270.3شركت توليد قطعات خاور22
920.8شركت ايركا پارت پويا23
770.1شركت فناوري هاي ريلي مپنا24

گروه وسايط نقليه و قطعات خودرو

رتبه فروش 
در صنعت

فروش 1400 نام شركت
(ميليارد ريال)

1,238,995.7بانك ملت (هولدينگ)1
908,717.2بانك رفاه كارگران (هولدينگ)2
720,944.5بانك صادرات ايران (هولدينگ)3
633,441.7بانك تجارت (هولدينگ)4
589,162.4بانك پارسيان (هولدينگ)5
580,339.8بانك پاسارگاد (هولدينگ)6
375,855.9بانك اقتصاد نوين (هولدينگ)7
299,073.2بانك گردشگري (هولدينگ)8
176,040.8بانك سامان (هولدينگ)9
158,803.0بانك كارآفرين (هولدينگ)10
106,215.7بانك سينا (هولدينگ)11
7,654.9شركت تعاوني اعتبار كاركنان گروه صنعتي ايران خودرو12

گروه بانكها و موسسات اعتباري
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رتبه فروش 
در صنعت

فروش 1400 نام شركت
(ميليارد ريال)

44,959.0شركت گروه صنعتي بوتان (هولدينگ)1
37,178.7شركت فوالد تاراز چهارمحال2
30,147.4شركت مهندسي و ساخت توربين مپنا-توگا3
17,526.2شركت مهندسي و ساخت بويلر و تجهيزات مپنا4
15,356.2شركت موتوژن (هولدينگ)5
14,944.5شركت آهنگري تراكتورسازي ايران6
14,491.0شركت مهندسي و ساخت پره توربين مپنا-پرتو7
10,793.0شركت صنعتي و بازرگاني صنام (هولدينگ)8
8,710.9شركت صنايع تجهيزات نفت (هولدينگ)9
6,221.4شركت صنايع آذرآب (هولدينگ)10
5,273.4شركت مهندسي و ساخت تجهيزات سپاهان مپنا11
4,184.5شركت آذر گرماي سهند تبريز12
3,554.8شركت تامين قطعات و تجهيزات سرو نيرو شيراز13
3,114.3شركت كنترل گاز اكباتان14
2,468.4شركت توليدي مخازن گاز طبيعي آسيا ناما15
1,909.3شركت صنايع فن آوري نور ساخت اترك (هولدينگ)16
1,893.2شركت سرمايه گذاري ارس صبا (هولدينگ)17
1,858.1شركت گسترش شيرسازي18
1,588.1شركت توسعه پست هاي ايران ترانسفو19
1,491.4شركت ماداكتو استيل كرد20
1,119.0شركت صنعتي جام  دارو21
760.9شركت صنايع برق زنگان پارس22
753.6شركت شيميايي كاتاليست پارسيان23
714.4شركت الميران24

گروه ماشين آالت، تجهيزات و صنايع فلزي

رتبه فروش 
در صنعت

فروش 1400 نام شركت
(ميليارد ريال)

1,589,470.6شركت سرمايه گذاري غدير (هولدينگ)1
876,492.6شركت سرمايه گذاري پارس آريان (هولدينگ)2
731,394.5شركت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين (هولدينگ)3
210,643.8شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري (هولدينگ)4
108,883.5شركت توسعه صنايع بهشهر (هولدينگ)5

گروه شركتهاي چند رشته اي صنعتي
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رتبه فروش 
در صنعت

فروش 1400 نام شركت
(ميليارد ريال)

198,549.2شركت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات (هولدينگ)1
83,519.3شركت سرمايه گذاري صبا تامين (هولدينگ)2
49,122.5شركت سرمايه گذاري فرهنگيان (هولدينگ)3
16,346.5شركت سرمايه گذاري مهرگان تامين پارس (هولدينگ)4
15,081.7شركت سرمايه گذاري سپه (هولدينگ)5
13,314.7شركت سرمايه گذاري امين توان آفرين ساز6
12,944.0شركت گروه سرمايه گذاري تدبير (هولدينگ)7
12,884.7شركت گروه سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران (هولدينگ)8
11,416.8شركت سامان تجارت تدبير ايرانيان9
10,946.2شركت گسترش صنعت نوين ايرانيان (هولدينگ)10
7,969.7شركت مديريت سرمايه گذاري كوثر بهمن11
7,895.4شركت سرمايه گذاري بهمن (هولدينگ)12
7,423.6شركت گروه سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران (هولدينگ)13
7,325.1شركت ترنيان سهم14
7,137.8شركت توسعه سرمايه گذاري سامان (هولدينگ)15
6,445.1شركت سرمايه گذاري كوه نور (هولدينگ)16
5,721.2شركت توسعه پارس گستر نگين گردشگري17
4,340.4شركت سرمايه گذاري پويا (هولدينگ)18
3,947.1شركت سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه19
3,584.5شركت صنعت و تجارت آداك20
3,099.8شركت گروه مالي و اقتصادي دي21
3,067.5شركت توسعه تجارت داتام22
3,013.0شركت گروه مالي كيان (هولدينگ)23
2,612.0شركت سرمايه گذاري مديريت سرمايه مدار24
2,308.5شركت سرمايه گذاري سامان ايرانيان25
2,100.7شركت گروه خدمات بازار سرمايه الگوريتم (هولدينگ)26
2,059.3شركت سرمايه گذاري راهيان سهام27
2,032.8شركت توسعه خدمات ساختماني پارس كيميا28
1,837.0شركت سرمايه گذاري اعتالء البرز29
1,726.8شركت گروه توسعه مالي و اقتصادي سامان30
1,491.5شركت مديريت ارزش آفرينان آويژه (هولدينگ)31
1,238.6شركت سرمايه گذاري توسعه فناوري هيركانيا (هولدينگ)32
1,039.0شركت سرمايه گذاري انديشه محوران33
841.1شركت مشاور سرمايه گذاري هدف حافظ34

گروه سرمايه گذاري هاي مالي
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رتبه فروش 
در صنعت

فروش 1400 نام شركت
(ميليارد ريال)

2,704,535.8شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس (هولدينگ)1
755,010.3شركت پتروشيمي نوري (هولدينگ)2
426,024.0شركت پتروشيمي جم (هولدينگ)3
402,446.1شركت پتروشيمي بندر امام (هولدينگ)4
376,751.5شركت پتروشيمي مارون (هولدينگ)5
280,440.0شركت سرمايه گذاري توسعه سرمايه رفاه (هولدينگ)6
267,170.8شركت پتروشيمي بوعلي سينا7
266,124.4شركت پليمر آريا ساسول8
206,257.4شركت پتروشيمي شازند (هولدينگ)9
200,034.2شركت پتروشيمي پرديس10
192,656.6شركت پتروشيمي زاگرس11
172,998.5شركت پتروشيمي شهيد تندگويان12
158,409.5شركت پتروشيمي اروند13
126,516.9شركت پتروشيمي تبريز14
109,801.8شركت پتروشيمي الله15
102,705.2شركت پتروشيمي فن آوران (هولدينگ)16
94,655.3شركت پتروشيمي خارك17
93,198.5شركت پلي پروپيلن جم18
24,426.3شركت پتروشيمي شيمي بافت19
21,722.9شركت كربن ايران (هولدينگ)20
20,343.0شركت مواد مهندسي مكرر21
14,030.2شركت پتروشيمي خوزستان22
10,657.0شركت صنعتي دوده فام23
5,683.8شركت پتروشيمي اروميه24
4,724.3شركت كلر پارس25
2,515.3شركت صنايع شيميايي سينا26
1,006.8شركت توليدي شيميايي و معدني سرچشمه هامون27

گروه پتروشيمي

رتبه فروش 
در صنعت

فروش 1400 نام شركت
(ميليارد ريال)

24,115.1شركت خدمات اول مخابرات1
17,092.1شركت عمليات غيرصنعتي پازارگاد2
7,294.3شركت عمليات غير صنعتي و خدمات صنايع پتروشيمي3
821.8شركت توكا نيرو سپاهان4
720.4شركت هتل بين المللي پارسيان كوثر اصفهان5

گروه خدمات عمومي، رفاهي و گردشگري
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رتبه فروش 
در صنعت

فروش 1400 نام شركت
(ميليارد ريال)

581,385.0شركت گروه مپنا (هولدينگ)1
116,622.0شركت مهندسي فكور صنعت تهران2
56,445.0شركت پايا سامان پارس (هولدينگ)3
33,979.0شركت احداث و توسعه نيروگاههاي سيكل تركيبي مپنا توسعه دو4
29,993.0شركت پارس تابلو (هولدينگ)5
29,564.0شركت عمراني و صنعتي پارس گرما (هولدينگ)6
24,548.0شركت جنرال مكانيك7
23,492.0شركت گروه توسعه كسب و كار آذرستان (هولدينگ)8
21,347.0شركت نير پارس9
21,317.0شركت نصب نيرو (هولدينگ)10
20,107.0شركت ساختماني گسترش و نوسازي صنايع ايرانيان مانا11
18,250.0شركت ماشين سازي ويژه12
18,186.0شركت صنعتي دريايي ايران- صدرا (هولدينگ)13
15,358.0شركت تالشگران اقتصاد پايدار (هولدينگ)14
15,215.0شركت احداث و توسعه نيروگاههاي مپنا-توسعه يك15
15,098.0شركت ملي ساختمان (هولدينگ)16
12,155.0شركت مهندسي بين المللي فوالد تكنيك17
10,201.0شركت مبنا بهينه سازان نيرو (هولدينگ)18
8,954.0شركت خدمات مهندسي پژواك انرژي19
5,715.0شركت توسعه و عمران بهناد بنا (هولدينگ)20
4,612.0شركت مهندسي و ساختمان تيو انرژي21
3,707.0شركت تنديس تجارت باختر22
3,151.0شركت توسعه ساخت و نصب صنايع بتني و فلزي گسترش مانا ساز آبيك23
2,933.0شركت رهاورد سازندگي آزادگان رسا24
2,409.0شركت راهسازي و ساختماني 25115
2,224.0شركت عمران كيسون26
2,063.0شركت بين المللي طراحي و مهندسي ساخت صنايع نفت27
1,928.0شركت مهندسي آب و خاك28
1,188.0شركت سازه كاو29
950.0شركت مهندسي توسعه سايپا30

گروه شركت هاي  پيمانكاري

رتبه فروش 
در صنعت

فروش 1400 نام شركت
(ميليارد ريال)

246,821.0شركت فروشگاه هاي زنجيره اي افق كوروش (هولدينگ)1
127,040.7شركت فروشگاه هاي زنجيره اي اتكا2
104,978.9شركت فروشگاههاي زنجيره اي رفاه (هولدينگ)3
9,415.7شركت فروشگاه زنجيره اي محسن4

گروه فروشگاه ها
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رتبه فروش 
در صنعت

فروش 1400 نام شركت
(ميليارد ريال)

100,096.7شركت آتيه فوالد نقش جهان (هولدينگ)1
98,493.3شركت داريا همراه پايتخت2
86,838.9شركت تهيه و توزيع قطعات و لوازم يدكي ايران خودرو - ايساكو (هولدينگ)3
58,088.4شركت سرمايه گذاري و توسعه گل گهر (هولدينگ)4
45,700.2شركت بازرگاني ايران ترانسفو5
25,653.3شركت اركان فروش نگين نوين ياسيان6
18,369.3شركت مهندسي فن آفرين حصين قشم (هولدينگ)7
13,427.4شركت انديشه نگار پارس8
12,174.6شركت بازرگاني توكا تدارك9
10,664.9شركت ليان همراه پارس10
8,463.5شركت تجارت الكترونيك پارسيان كيش11
8,306.3شركت گروه بازرگاني گردشگري دانا12
8,300.3شركت بازرگاني بهران13
7,287.0شركت داده پردازي ايران14
6,101.3شركت اوزان15
5,114.5شركت سرمايه گذاري كشاورزي ايران16
3,986.0شركت فوالد گستر يزد17
3,768.9شركت تكاپو صنعت نامي18
3,614.6شركت نوانديشان صنعت فوالد19
3,261.2شركت فوالد گستران كرمانشاه20
3,214.9شركت بازرگاني آفتاب درخشان خاورميانه21
3,076.4شركت حديد كاران لرستان22
3,025.2شركت دانا فوالد سمنان23
2,926.6شركت فوالد گستران هرمزگان24
2,634.6شركت آتيه تجارت نقش جهان قشم25
2,423.1شركت خدمات فني رنا26
2,012.4شركت سيستم هاي اطالعاتي پيشرو27
1,741.4شركت آهن و فوالد ساواالن زنجان28
1,627.7شركت توس پيوند29
1,583.8شركت تامين فلزات هونام فوالد بندرعباس30
1,528.9شركت فناوران طلوع شبكه31
1,507.8شركت پردازش فوالد فرايند البرز32
1,226.3شركت توليد فيبر ايران (هولدينگ)33
1,209.2شركت بوتان يكتا بيتا34

گروه خدمات بازرگاني
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رتبه فروش 
در صنعت

فروش 1400 نام شركت
(ميليارد ريال)

409,638.0شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران (هولدينگ)1
29,039.0شركت مهندسي خدمات صنعتي ايران خودرو (هولدينگ)2
22,591.0شركت تايد واتر خاورميانه (هولدينگ)3
14,555.0شركت راه آهن حمل و نقل (هولدينگ)4
14,157.0شركت سوخت رساني و خدمات فرودگاهي اوج5
10,868.0شركت توسعه خدمات دريايي و بندري سينا6
8,583.0شركت تيپاكس اكسپرس پارس7
7,383.0شركت كشتيراني درياي خزر (هولدينگ)8
5,225.0شركت توليدي خدماتي توكا سبز9
4,554.0شركت سمنگان ترابر ايرانيان10
4,007.0شركت ريل سير كوثر (هولدينگ)11
2,854.0شركت احياء ريل ايرانيان12
2,662.0شركت پيشگامان فن آوري و دانش آراميس13
2,130.0شركت خدمات توكا كشش14
1,998.0شركت راهوار نيرو آريا15
1,169.0شركت هليكوپتري پاسارگاد پرواز كيش16
798.0شركت خدمات جهان دنيز كاال17

گروه حمل و نقل و خدمات وابسته

رتبه فروش 
در صنعت

فروش 1400 نام شركت
(ميليارد ريال)

391,497.7شركت مخابرات ايران (هولدينگ)1
312,256.6شركت ارتباطات سيار ايران (هولدينگ)2
29,754.9شركت نقش اول كيفيت3
26,799.6شركت داده گستر عصر نوين (هولدينگ)4
20,290.0شركت خدمات ارتباطي رايتل (هولدينگ)5
8,183.1شركت انتقال داده هاي آسياتك (هولدينگ)6
6,255.4شركت ارتباطات مبين نت7
1,072.4شركت پارسان لين ارتباطات8
719.7شركت نويان ابر آروان9

گروه ارتباطات و مخابرات
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رتبه فروش 
در صنعت

فروش 1400 نام شركت
(ميليارد ريال)

27,408.9شركت سرمايه گذاري پارس توشه (هولدينگ)1
18,942.7شركت حاير تهران2
13,146.5شركت صنعتي پارس خزر (هولدينگ)3
9,576.7شركت برفاب4
9,186.2شركت صنايع لوازم خانگي ماديران5
8,004.8شركت پارس شعاع توس6
6,041.5شركت طراحي و صنعتي لوازم خانگي پارس زر آسا7
3,110.8شركت المپ پارس شهاب (هولدينگ)8
1,035.2كارخانجات پارس الكتريك (هولدينگ)9

گروه لوازم خانگي و الكترونيكي

رتبه فروش 
در صنعت

فروش 1400 نام شركت
(ميليارد ريال)

60,251.4شركت گروه صنعتي پاكشو (هولدينگ)1
56,332.5شركت سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران (هولدينگ)2
23,174.2شركت پديده شيمي قرن (هولدينگ)3
18,442.4شركت صنايع شيميايي كيمياگران امروز4
16,822.8شركت دارويي آرايشي و بهداشتي آريان كيميا تك (هولدينگ)5
11,247.3شركت گلتاش6
2,877.7شركت ملي شيمي كشاورز7
2,426.9شركت اخشان خراسان (هولدينگ)8
1,741.4شركت توكا رنگ فوالد سپاهان9

گروه محصوالت شيميايي و بهداشتي

رتبه فروش 
در صنعت

فروش 1400 نام شركت
(ميليارد ريال)

129,135.7شركت بيمه پاسارگاد (هولدينگ)1
88,445.1شركت بيمه البرز2
78,947.2شركت بيمه كوثر3
63,944.4شركت بيمه دي (هولدينگ)4
61,190.2شركت بيمه پارسيان (هولدينگ)5
57,963.8شركت بيمه معلم6
39,428.3شركت بيمه ملت (هولدينگ)7
21,771.1شركت بيمه سرمد8

گروه موسسات بيمه اي
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رتبه فروش 
در صنعت

فروش 1400 نام شركت
(ميليارد ريال)

81,521.1شركت اقتصادي و خودكفايي آزادگان (هولدينگ)1
58,895.7شركت صنعت غذايي كورش2
32,423.7شركت گروه صنعتي پژوهشي فرهيختگان زرنام3
20,239.0شركت بهنوش ايران4
19,246.3شركت قند پانيذفام5
12,909.9شركت صنعتي پارس مينو (هولدينگ)6
7,116.2شركت صنعتي بهپاك (هولدينگ)7
5,082.4شركت نيك رز چناران8
3,689.6شركت نوش پونه مشهد9
2,291.4شركت كارخانجات پنبه ودانه هاي روغني خراسان10
1,636.9شركت قند مينو فسا11
1,469.7شركت محصوالت دريايي طعم آفرين صبا12
1,318.1شركت شكر13
1,283.0شركت كشت و صنعت ماريان14
1,002.1شركت شهد ايران (هولدينگ)15
914.4شركت كشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان16
779.3شركت صنايع غذايي مينو فارس17
723.6شركت كشت  و صنعت  پياذر (هولدينگ) 18

گروه محصوالت غذايي و آشاميدني

رتبه فروش 
در صنعت

فروش 1400 نام شركت
(ميليارد ريال)

25,478.3شركت كارخانجات داروپخش1
24,396.9شركت داروسازي دكتر عبيدي2
10,668.5شركت البراتوارهاي رازك (هولدينگ)3
9,684.9شركت توليد مواد اوليه داروپخش4
4,221.7شركت داروسازي تهران دارو5
3,989.8شركت الحاوي (هولدينگ)6
2,418.8شركت داروئي و بهداشتي لقمان7
2,265.8شركت داروسازي روزدارو (هولدينگ)8
2,204.1شركت توليد مواد اوليه دارويي البرز بالك9
2,049.8شركت تحقيقاتي مهندسي توفيق دارو10
1,573.3شركت داروئي و آرايشي و بهداشتي مينو11
1,314.8شركت راموفارمين12

گروه  مواد و محصوالت  دارويي
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رتبه فروش 
در صنعت

فروش 1400 نام شركت
(ميليارد ريال)

71,531.4شركت گروه صنعتي بارز (هولدينگ)1
39,684.4شركت مجتمع صنعتي آرتاويل تاير (هولدينگ)2
19,219.6شركت مجتمع صنايع الستيك يزد (هولدينگ)3
16,305.9شركت سرمايه گذاري و توسعه صنايع الستيك4
9,766.8شركت لوله گستر خادمي5
7,603.3شركت پاكان پالستكار6
6,862.1شركت توليدي طب پالستيك نوين7
5,924.3شركت توليدي گاز لوله (هولدينگ)8
1,332.0شركت پالستيك هاي مهندسي درخشان ساز9

گروه الستيك و پالستيك

رتبه فروش 
در صنعت

فروش 1400 نام شركت
(ميليارد ريال)

475,698.6شركت معدني و صنعتي چادرملو (هولدينگ)1
308,293.8شركت مادر تخصصي توسعه معادن وصنايع معدني خاورميانه (هولدينگ)2
141,628.5شركت صنايع معدني فوالد سنگان خراسان (هولدينگ)3
131,714.7شركت فرآوري معدني اپال كاني پارس (هولدينگ)4
79,368.8شركت مجتمع صنايع و معادن احياء سپاهان (هولدينگ)5
72,166.4شركت صنعتي و معدني توسعه فراگير سناباد6
58,285.6شركت توسعه فرآوري صنايع و معادن ماهان سيرجان (هولدينگ)7
21,078.2شركت حفاري شمال8
18,017.2شركت گروه صنعتي و معدني امير (هولدينگ)9
7,099.9شركت صنعتي و معدني كيمياي زنجان گستران (هولدينگ)10
6,321.7شركت معادن ذغالسنگ البرز شرقي11
6,004.1شركت معدني امالح ايران12
3,483.4شركت معادن منگنز ايران (هولدينگ)13
2,264.6شركت كاني كربن طبس14
1,288.9شركت توسعه صنايع و معادن كوثر15
1,020.0شركت احداث معدن تكافر سپاهان16
822.5شركت تهيه و توليد مواد اوليه استقالل سپاهان17

گروه اكتشاف،استخراج و خدمات جنبي
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رتبه فروش 
در صنعت

فروش 1400 نام شركت
(ميليارد ريال)

65,310.1شركت آسان پرداخت پرشين (هولدينگ)1
52,829.3شركت شبكه الكترونيكي پرداخت كارت شاپرك2
48,295.9شركت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا (هولدينگ)3
48,070.7شركت پرداخت اول كيش4
46,492.0شركت گروه داده پردازي پارسيان (هولدينگ)5
46,013.2شركت ستاره درخشان همراه كيش6
44,106.9شركت فناوري اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آريان (هولدينگ)7
40,527.1شركت رايان ارتباط شب آهنگ8
32,027.8شركت پرداخت الكترونيك سامان كيش (هولدينگ)9
31,712.1شركت تجارت الكترونيك پارسيان (هولدينگ)10
30,585.9شركت به پرداخت ملت11
24,015.4شركت پرداخت الكترونيك پاسارگاد12
19,798.6شركت پرداخت الكترونيك سداد13
18,246.5شركت سرمايه گذاران فناوري تك وستا (هولدينگ)14
14,467.9شركت افزار پرداز رميس (هولدينگ)15
11,817.9شركت خدمات همراه آيسان لوتوس16
10,939.9شركت آلياسيس ارتباط17
10,866.9شركت تجارت الكترونيك ارتباط فردا (هولدينگ)18
9,369.8شركت همكاران سيستم (هولدينگ)19
9,318.1شركت زيرساخت فناوري اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آريان20
8,392.3شركت توسعه فن افزار توسن (هولدينگ)21
7,753.5شركت كارت اعتباري ايران كيش22
5,667.7شركت رايانه خدمات اميد23
5,131.4شركت نرم افزاري داتيس آرين قشم24
4,444.5شركت بين المللي مهندسي سيستم ها و اتوماسيون (هولدينگ)25
4,171.4شركت مركز گسترش فناوري اطالعات26
3,345.1شركت پرداخت فناوري اطالعات و ارتباطات پاسارگاد آريان اروند27
3,295.6شركت مهندسي سيستم ياس ارغواني28
2,900.9شركت تامين خدمات سيستم هاي كاربردي كاسپين29
2,330.8شركت نرم افزاري تندر نور30
2,112.7شركت تابان آتي پرداز (هولدينگ)31
1,862.7شركت توسعه شبكه فروش همكاران سيستم32
1,404.0شركت سپيدار سيستم آسيا (هولدينگ)33
1,400.7شركت پرديس اطالع رسان سپهر34
979.1شركت تجارت آسان ساز نگين35

گروه رايانه و فعاليتهاي وابسته
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رتبه فروش 
در صنعت

فروش 1400 نام شركت
(ميليارد ريال)

80,466.3شركت تضامني ناصر قاسمي راد و شركا1
46,953.4شركت خدمات ارزي و صرافي بانك مسكن2
45,151.8شركت خدمات ارزي و صرافي گردشگري3
14,357.3شركت تامين سرمايه لوتوس پارسيان (هولدينگ)4
13,535.5شركت تامين سرمايه تمدن5
9,332.1شركت تامين سرمايه كاردان6
2,710.0شركت كارگزاري مبين سرمايه7
2,608.2شركت تامين سرمايه بانك مسكن8
1,533.3شركت كارگزاري پارسيان9
1,042.4شركت كارگزاري بانك سامان10
1,022.1شركت كارگزاري بانك دي11
1,019.2شركت ليزينگ ايرانيان12
970.5شركت ياري رسان پارسيان13
744.2شركت تامين سرمايه دماوند14
716.2شركت كارگزاري سرمايه  گذاري ملي ايران 15

گروه واسطه گري هاي مالي

رتبه فروش 
در صنعت

فروش 1400 نام شركت
(ميليارد ريال)

16,369.3شركت صنايع الكترو اپتيك صاايران1

گروه ساير شركت ها

رتبه فروش 
در صنعت

فروش 1400 نام شركت
(ميليارد ريال)

13,272.2شركت صنايع كاشي و سراميك سينا (هولدينگ)1
8,162.5شركت توليدي و خدمات صنايع نسوز توكا2
6,084.9شركت صنايع خاك چيني ايران3
5,929.7شركت صنايع كاشي و سراميك الوند4
5,148.8شركت كك طبس5
4,792.0شركت كاشي پارس6
4,525.1شركت كارخانجات كاشي و سراميك حافظ7
3,334.2شركت شيشه سازي مينا8
2,123.0شركت تارابگين9
2,114.1شركت كارخانجات كاشي و سراميك سعدي10
1,775.4شركت فرانسوز يزد (هولدينگ)11
818.7شركت لوله بتن پليمر12

(بجز سيمان) گروه محصوالت كاني غير فلزي
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رتبه فروش 
در صنعت

فروش 1400 نام شركت
(ميليارد ريال)

367,099.7شركت مبين انرژي خليج فارس (هولدينگ)1
117,017.9شركت فجر انرژي خليج فارس2
29,921.2شركت سرمايه گذاري برق و انرژي غدير (هولدينگ)3
6,242.9شركت سرمايه گذاري نيرو (هولدينگ)4
5,434.5شركت توسعه مديريت نيروگاهي ايرسا5
4,891.2شركت توسعه صنايع تابان انرژي پاسارگاد6
1,859.9شركت توليد انرژي برق شمس پاسارگاد (هولدينگ)7
1,789.6شركت توليد انرژي گستر قشم8
1,705.0شركت توسعه برق غدير اوكسين9
1,309.4شركت توسعه خدمات انرژي ارژن10

گروه انرژي

رتبه فروش 
در صنعت

فروش 1400 نام شركت
(ميليارد ريال)

19,505.7شركت گروه صنعت سلولزي تامين گستر نوين(هولدينگ)1
6,877.7شركت ايراندار2
4,865.2شركت محصوالت كاغذي لطيف3
961.7شركت صنعتي مقوا سازي شرق4

گروه صنايع سلولزي

رتبه فروش 
در صنعت

فروش 1400 نام شركت
(ميليارد ريال)

2,427,487.7شركت نفت ستاره خليج فارس1
1,984,268.9شركت پااليش نفت بندرعباس2
1,220,501.5شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان (هولدينگ)3
457,097.1شركت پتروشيمي پارس (هولدينگ)4
328,335.7شركت پااليش نفت الوان5
187,511.6شركت پااليش گاز بيدبلند خليج فارس6
121,728.0شركت نفت بهران (هولدينگ)7
113,059.4شركت پااليش نفت جي (هولدينگ)8
95,051.6شركت پااليش نفت آفتاب9
90,034.0شركت نفت ايرانول (هولدينگ)10
80,110.2شركت نفت پاسارگاد (هولدينگ)11
44,357.1شركت اسپادانا قير پاسارگاد (هولدينگ)12
10,909.0شركت به تام روانكار13
5,650.3شركت توسعه بازرگاني آهن و فوالد ميالد (هولدينگ)14
5,649.0شركت نفت ميالد پارس15

گروه فرآورده هاي نفتي
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رتبه فروش 
در صنعت

فروش 1400 نام شركت
(ميليارد ريال)

90,070.2شركت توزيع داروپخش1
64,792.3شركت قاسم ايران (هولدينگ)2
62,939.2شركت گلپخش اول (هولدينگ)3
62,395.7شركت پخش هجرت4
58,274.8شركت پخش رازي5
57,058.9شركت پخش سايه سمن6
44,171.0شركت آدورا طب7
22,410.3شركت توسن پخش ستاره كيش8
8,347.1شركت پخش پارس خزر9
7,842.9شركت پرسي ايران گاز (هولدينگ)10
2,158.6شركت پخش سراسري محصوالت تبرك11

گروه توزيع و پخش

رتبه فروش 
در صنعت

فروش 1400 نام شركت
(ميليارد ريال)

46,425.9شركت گسترش كشاورزي و دامپروري فردوس پارس (هولدينگ)1
31,313.5شركت سپيدماكيان (هولدينگ)2
17,877.9شركت سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين (هولدينگ)3
5,523.3شركت كشت و دامداري فكا (هولدينگ)4
4,125.6شركت كشاورزي و دامپروري فجر اصفهان5
3,297.5شركت كشت و دام گلدشت نمونه اصفهان6
3,065.1شركت كشاورزي و دامپروري بينالود نيشابور7
2,929.7شركت كشاورزي و دامپروري مگسال8
2,540.2شركت شير و گوشت زاگرس شهركرد9
2,295.2كشاورزي و دامپروري مالرد شير10
1,994.9شركت كشت صنعت مجتمع امداد سپاهان گلدشت11
1,730.9شركت كشاورزي مكانيزه اصفهان كشت12

گروه كشاورزي، دامپروري و خدمات وابسته
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رتبه فروش 
در صنعت

فروش 1400 نام شركت
(ميليارد ريال)

34,156.3شركت توسعه سرمايه و صنعت غدير (هولدينگ)1
12,236.8شركت سيمان آبيك2
10,377.7شركت سيمان سپاهان (هولدينگ)3
10,072.3شركت سيمان شرق (هولدينگ)4
8,768.3شركت بين المللي ساروج بوشهر (هولدينگ)5
7,458.4شركت صنايع سيمان دشتستان (هولدينگ)6
7,156.0شركت سيمان هرمزگان7
5,761.0شركت سيمان مند دشتي8
4,205.0شركت سيمان اردستان (هولدينگ)9
3,637.4شركت سيمان سفيد شرق10
3,318.0شركت سيمان كردستان (هولدينگ)11
766.5شركت بنيان بتن سبزوار12

گروه سيمان

رتبه فروش 
در صنعت

فروش 1400 نام شركت
(ميليارد ريال)

95,188.0شركت مهندسي و توسعه سروك آذر1
27,389.5شركت بهره برداري و تعميراتي مپنا (هولدينگ)2
10,886.2شركت امداد خودرو ايران3
10,330.9شركت سرمايه كاركنان ارتباطات و مخابرات4
4,450.1شركت فن آوري آب هاي عميق5
4,240.6شركت انتخاب سرويس حامي6
3,353.5شركت فني مهندسي نگهداشت كاران7
2,290.0شركت همكاران سيستم پناه تهران8
1,918.8شركت نيرو صنعت چشمه9
1,325.4شركت بازرسي مهندسي و صنعتي ايران (هولدينگ)10
1,285.4شركت بين المللي معدني و صنعتي سي پي جي پارس (هولدينگ)11
1,228.1شركت مهندسي راه آهن بهين ريل12
773.4شركت خدمات جامع آواي ارتباطات نوين خاورميانه13
761.2شركت راهبرد هوشمند شهر14

گروه خدمات فني و مهندسي
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رتبه فروش 
در صنعت

فروش 1400 نام شركت
(ميليارد ريال)

27,771.7شركت گروه مالي بانك مسكن (هولدينگ)1
10,070.8شركت راه و ساختمان سازه سازان2
9,135.2شركت سرمايه گذاري و انبوه سازي پارس ميكا كيش (هولدينگ)3
7,277.9شركت بهساز كاشانه تهران4
6,500.2شركت سازمان توسعه مسكن ايران (هولدينگ) 5
5,545.5شركت بين المللي توسعه ساختمان (هولدينگ)6
4,916.3شركت سرمايه گذاري و ساختماني تجارت (هولدينگ)7
4,229.0شركت ايرانيان اطلس (هولدينگ)8
3,320.4شركت توسعه ساختمان سرمايه9
2,535.0شركت ساختماني عمران تكالر10
1,841.8شركت مسكن و عمران تجارت آتيه كيش11
1,718.4شركت عمران و مسكن سازان ايران (هولدينگ)12
1,136.3شركت تجارت سهند ويسمن (هولدينگ)13
1,130.7شركت توليدي خانه گستر14
965.7شركت سرمايه گذاري مسكن نوين پايدار15
928.2شركت سرمايه گذاري خانه گستر يكم16

گروه ساختمان و مهندسي عمران





اگر پراكندگي استاني 500 شركت بزرگ ايران را براساس "محل ثبت شركت" مورد لحاظ قرار دهيم، جدول 
صفحه بعد را خواهيم داشت. ليكن در صورتي كه در مورد شركت هايي كه محل عمليات اصلی شركت از محل 
ثبت شركت متفاوت است، استان محل عمليات اصلی شركت را مالك توزيع پراكندگي شركت ها قرار دهيم و 
"بانك ها" و "شركت هاي بيمه اي" را )كه در كليه استان ها عمليات دارند( از فهرست  حذف نماييم، پراكندگي 

استاني شركت هاي بزرگ ايران در جدول زير قابل مشاهده است:

پراكندگي استاني 500 شركت بزرگ ایران براساس  » محل عملیات اصلی شركت«

تعداد شركت استانردیف
)با در نظر گرفتن محل عملیات اصلی شركت(

248تهران1

40اصفهان2

23هرمزگان3

21خراسان رضوی4

17کرمان5

17البرز6

16خوزستان7

13بوشهر8

13مرکزی9

13قزوین10

8زنجان11

7یزد12

6آذربایجان شرقی13

6گیالن14

6سمنان15

5فارس16

3خراسان شمالی17

3چهارمحال و بختیاری18

2گلستان19

2لرستان20

2قم21

2همدان22

1ایالم23

1اردبیل24

1مازندران25

1آذربایجان غربی26

1کردستان27

1کرمانشاه28

1خراسان جنوبی29
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پراكندگي استاني 500 شركت بزرگ ایران براساس  » محل ثبت شركت«

           تعداد شركتاستانردیف
  )بر اساس محل ثبت(

343تهران1

39اصفهان2

19خراسان رضوی3

17هرمزگان4

11کرمان5

9خوزستان6

9البرز7

8بوشهر8

8زنجان9

5آذربایجان شرقی10

4فارس11

4سمنان12

3یزد13

3خراسان شمالی14

3چهارمحال و بختیاری15

2مرکزی16

2گیالن17

2گلستان18

2همدان19

2قزوین20

1قم21

1کردستان22

1کرمانشاه23

1لرستان24

1خراسان جنوبی25
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آدرس سایتآدرسفاكستلفنشركت

شركت تامین سرمایه 
تهـران- مالصدرا- شـیخ بهایی شـمالی- نبش بن بسـت 88617833-91078656021-021لوتوس پارسیان

مهـران- پالک 99- سـاختمان لوتوس
www.lotusib.ir

شركت تضامنی ناصر 
تهـران- بلـوار میردامـاد - جنب مسـجد الغدیـر- پالک 22223557-75465021-021قاسمی راد و شركا

139- صرافـی رادین
www.radinexchange.com

شركت فجر انرژی خلیج 
خوزسـتان- بندرماهشـهر- منطقـه ویـژه اقتصـادی 52121599-52121500061-061فارس

پتروشـیمی- سـایت2 - صنـدوق پسـتی 117
www.fepg.ir

تیپاكس اكسپرس 
تهـران- خیابـان انقـالب- خیابـان نجات الهـی- روبروی 88921113-8457021-021پارس

كوچـه فالح پـور- پـالک 38 - سـاختمان تیپاكس
www.Tipaxco.com

شركت مهندسي فکور  
تهـران- خیابـان قائـم مقـام فراهانـي، خیابـان خـدري ، 84081900-84081000021-021صنعت تهران

پـالک 35
fstco.com

مشـهد- بلـوار وكیـل آبـاد- بلـوار هفت تیر- بـرج اداری 38658036-38920200051-051شركت پارت گوال گیتی
آرمیتـاژ- طبقه 24

www.partgowal.com

شركت گروه گسترش 
تهـران- خیابـان شـریعتی- پـل رومـی- خیابـان خزر- 26458571-78329000021-021نفت و گاز پارسیان

روبـروی مبشـر- پالک 41
www.pogdc.com

شركت پتروشیمی 
پردیس

021-88603493-4
077-37323305-8

021-88603502
077-37323304

تهـران- خیابـان مالصـدرا- خیابـان شـیخ بهایـی 
شـمالی- كوچه عرفی شـیرازی- پالک 7- كد پسـتی: 

19936 -45853
اسـتان بوشـهر- منطقـه ویـژه اقتصـادی انـرژی پارس- 

عسـلویه -  كـد پسـتی 75118-11355

www.paupc.ir

شركت فوالد آلیاژی 
ایران

035-37253090
021-88322626-8

035-37254680
021-88324045

یـزد- جـاده كنـار گـذر یـزد كرمـان- كیلومتـر 24 جاده 
فـوالد- شـركت فـوالد آلیـاژی ایـران- كـد پسـتی 

4515169489
تهـران- میـدان هفـت تیر- خیابـان قائم مقـام- خیابان 

مشـاهیر- پالک 51

www.iasco.ir

شركت پاالیش نفت 
بندرعبـاس- اتوبـان شـهید رجایـی- شـركت پاالیـش 33564157-18076-33533010-076بندرعباس

نفـت بندرعبـاس- صنـدوق پسـتی 79145 / 3184
www.baorco.ir

شركت صبا فوالد خلیج 
فارس

021-91091261
تهـران- خیابـان ولیعصـر- خیابـان شـهید سـرتیپ 021-88667231-3021-88667234

هوشـنگ وحید دسـتگردی )ظفر(- پـالک 380- طبقه 4
www.sabasteel.co

تهـران- خیابان طالقانی- خیابان شـهید عباس موسـوی 82962702-82961021-021بانک ملت
)فرصت(- شـماره 327- كدپستی: 15817-36911

www.bankmellat.ir



آدرس سایتآدرسفاكستلفنشركت

تهـران- خیابـان شـریعتی- خیابـان وحید دسـتگردی 22264131-30021-22264124-021شركت نفت بهران
)ظفـر(- كوچـه شـریفی- پالک2- سـاختمان نفت بهران

www.behranoil.co

www.bpi.irتهران- خیابان ولیعصر- بلوار میرداماد- پالک 82897020430-82898751021-021بانک پاسارگاد

شركت اندیشه نگار 
تهـران- خیابـان خالـد اسـالمبولی- خیابـان یازدهـم- 88708890-8794021-021پارس

شـماره 21
www.anp-co.com

تهـران- خیابـان دكتـر فاطمـی- نبـش خیابـان هشـت 88981146-82489021-021بیمه پاسارگاد
بهشـت - شـماره 2

شركت صنایع 
پتروشیمی
خلیج فارس

تهـران- خیابـان كریـم خـان زنـد- نرسـیده بـه میدان 021-88309060021-86072634
هفـت تیـر - پـالک 38

www.pgpic.ir

شركت پتروشیمی 
مارون

021-86759814
061-52295000

021-86759080
061-52295027

تهـران- شـهرک غـرب- خیابـان حسـن سـیف- كوچه 
هفدهـم- پالک 2

ماهشهر- منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی- سایت 2
www.mpc.ir

شركت صنایع معدنی 
فوالد سنگان خراسان

051-54231921-7
051-37662546

051-54231928
051-37664402

منطقـه  خـواف-  شهرسـتان  رضـوی-  خراسـان 
شـهید  بلـوار   11 كیلومتـر  سـنگان-  معدنـی 
 سـلیمانی- شـركت صنایـع معدنـی فـوالد سـنگان-

كدپستی :95641-34812
مشهد- چهارراه خیام- ابتدای بلوار سجاد- پالک14

www.sanganco.ir

شركت توسعه آهن و 
88199404-88197670021-021فوالد گل گهر

تهـران- میـدان آرژانتیـن- خیابـان الونـد- خیابـان 31 
پـالک22 غربی- 

سـیرجان- كیلومتـر 50 جـاده شـیراز- كیلومتـر 5 جاده 
اختصاصـی معـدن گل گهر

www.gisdco.com

شركت تولیدي
www.irantire.irتهران- كیلومتر 4 جاده مخصوص كرج - )شهید لشکري(44516000-9021-44503460-021ایران تایر

32273190-32605944058-058شركت آلومینای ایران
كیلومتـر  جاجـرم-  شهرسـتان  شـمالی-  خراسـان 
ایـران-  آلومینـای  شـركت  سنخواسـت-  جـاده   7

9441111137 كدپسـتی
www.iranalumina.ir

شركت سرمایه گذاری 
www.golgohar-id.comتهران- گاندی جنوبی- خیابان یازدهم )شهاب(- پالک 877005192-87700519021-021و توسعه گل گهر

حاميانهمایششرکتهایبرترایراندرسال1401

www.pasargadinsurance.ir
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آدرس سایتآدرسفاكستلفنشركت

شركت پتروشیمی 
نوری

0773-7323250-4
021-86086060-67

0773-732355
021-86086068

انـرژی  اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  بوشـهر-  اسـتان 
75391-115 پسـتی:  صنـدوق  پارس)عسـلویه(- 

تهـران- خیابـان ولیعصـر- باالتـر از خیابـان وحیـد 
دسـتگردی- نبش خیابان شـهید ناصـری- پالک 2551- 
بـرج كیـان- طبقـه 5 غربـی- كدپسـتی: 1968643125

www.nopc.co

شركت پتروشیمی 
اروند

061-52126000
021-88310653

061-52126400
021-88310655

خوزسـتان- بندرماهشـهر- منطقـه ویـژه اقتصـادی 
پتروشـیمی- سـایت 3

Arvandpvc.ir

شركت مادر تخصصی 
)هلدینگ( توسعه 

معادن و صنایع معدنی 
خاورمیانه- میدكو

تهـران- سـعادت آبـاد- بلـوار فرهنـگ- نبـش داود 021-27340021-22363691
رشـیدی- پـالک 8

www.midhco.com

شركت توسعه خدمات 
www.spmco.coتهران- گاندی جنوبی- كوچه سیزدهم- پالک 98877792318-84308-021دریایی و بندری سـینا

شركت توسعه و 
22310000-22310000021-021عمران بهنادبنا

تهـران - خیابــان شـریعتی- باالتـر از خیابـان خواجـه 
عبـداهلل انصـاری- نبـش كوچـه اتوبانـک - بـرج اداری 

سـامان - پـــالک 1005- طبقــه 5
www.behnadbana.ir

شركت لوله گستر 
تهـران- خیابـان ولیعصـر- باالتر از میـدان ونک- خیابان 88881237-021اسفراین

خلیـل زاده- پالک 55
www.lgeco.ir

شركت اقتصادی نگین 
تهـران- سـعادت آبـاد- بلـوار فرهنـگ- بن بسـت نور- 86194908-86194908021-021گردشگری ایرانیان

پـالک 6- طبقـه دوم- كدپسـتی: 1997735146
info@neit.ir

ایسکرا اتوالکتریک 
ایران

031-55503261-2
021-44904085-9

031-55503264
021-44904089

كاشـان- كیلومتـر 15 جـاده مخصـوص نطنـز- شـهرک 
صنعتـی امیركبیـر 1- خیابـان اللـه 2

تهران- كیلومتر11 جاده مخصوص كرج- شركت كروز 2
www.iskra-iran.com

شركت آهن و فوالد 
تهـران- خیابـان ولیعصـر- باالتـر از پـارک سـاعی- 88875467-88875397021-021غدیر ایرانیان

كوچـه34- پـالک 1- كـد پسـتی 1516739716
www.Igisco.ir

شركت پتروشیمی 
تهـران- ونـک- خیابـان ونک- روبروی بوسـتان آفتاب- 37323207-43000039077-021زاگرس

پالک 170- كد پسـتی: 1991816391
www.zpcir.com

شركت سرمایه گذاری 
تهـران- میـدان آرژانتیـن- خیابان احمـد قصیر- خیابان 88508144-88170024021-021پارس آریان

دهـم- پالک 21
www.parsaryan.com

 شركت فناپ
تهـران- بلـوار نلسـون ماندال- خیابان دیدار شـمالی- بن 88774187-91033300021-021زیر ساخت

بسـت كیش- شماره 11
Fanap-infra.com

شركت گهر انرژی 
تهـران- خیابـان ولیعصـر- باالتر از پل پـارک وی- خیابان 26292047-26232873021-021سیرجان

شـهید فیاضی- خیابـان بیدار- پالک 9
www.ges.co.ir

021-88877857-65






















































