
فروش فروشنام شركت رتبه رتبه
1391 13901390 1391 تغيير رتبه

رتبه بندي صد شركت برتر ايران از نظر ميزان فروش/درآمد(ميليارد ريال) جدول 1(ادامه):

1202483.3144973.2 (هولدينگ)2 بانك ملي ايران 1
2201057.079534.2 8( (هولدينگ شركت صنايع پتروشيمي خليج فارس 6
3192525.3176132.4 شركت پااليش نفت اصفهان1 -2
4165073.2132462.6 شركت پااليش نفت بندرعباس3 -1
5120986.099597.9 (هولدينگ)7 بانك ملت 2
6117626.3109784.9 شركت پااليش نفت تهران5 -1
7102996.066205.4 (هولدينگ)12 بانك مسكن 5
8101881.871708.7 (هولدينگ)11 بانك پارسيان 3
989664.874837.5 10( (هولدينگ شركت مخابرات ايران 1
1084294.046461.5 شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت نفت (هولدينگ)21 11
1183448.859434.9 (هولدينگ)13 بانك صادرات ايران 2
1283232.1126695.7 (هولدينگ)4 شركت ايران خودرو -8
1381457.850443.4 (هولدينگ)17 شركت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمي تامين 4
1476735.745166.8 22( (هولدينگ شركت فوالد مباركه اصفهان 8
1573370.7104776.5 (هولدينگ)6 شركت سايپا -9
1672213.940961.2 برزويه)24 ) شركت پتروشيمي نوري 8
1772078.450643.0 شركت بيمه ايران(هولدينگ)16 -1
1870371.855887.3 بانك تجارت14 -4
1961935.048519.8 (هولدينگ)20 بانك مهر اقتصاد 1
2061670.151141.9 15( (هولدينگ شركت ارتباطات سيار ايران -5
2161442.975792.0 شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات ايران خودرو-ساپكو9 -12
2258518.822307.3 (هولدينگ)43 شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي 21
2357576.149996.9 (هولدينگ)18 شركت سرمايه گذاري پارس آريان -5
2456975.636126.5 (هولدينگ)26 بانك سپه 2
2555718.549558.6 شركت پااليش نفت تبريز19 -6
2655088.721836.7 (هولدينگ)44 شركت سرمايه گذاري غدير 18
2753389.543058.5 23( بانك پاسارگاد(هولدينگ -4
2849947.731917.6 31( (هولدينگ شركت پتروشيمي پارس 3
2947524.634625.7 (هولدينگ)27 شركت ملي صنايع مس ايران -2
3043882.027424.9 بانك قوامين37 7
3142992.524240.4 شركت فوالد خوزستان40 9
3242476.634489.0 شركت خدمات ارتباطي ايرانسل28 -4
3341197.133400.5 (هولدينگ)29 شركت گسترش الكترونيك سينا -4
3440377.514348.2 (هولدينگ)58 شركت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان 24
3535937.417212.0 شركت پتروشيمي مارون(هولدينگ)51 16
3635382.130761.9 شركت پتروشيمي بندر امام33 -3
3735031.323459.0 (هولدينگ)42 بانك اقتصاد نوين 5
3834577.431459.0 32( (هولدينگ شركت سرمايه گذاري ايران -6
3934341.621000.4 45( (هولدينگ شركت پتروشيمي جم 6
4033392.330029.5 34( (هولدينگ شركت بازرگاني پتروشيمي -6
4132125.015525.2 شركت پااليش نفت الوان53 12
4231139.529469.1 (هولدينگ)36 مپنا - شركت مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران -6
4331030.523652.6 شركت ذوب آهن اصفهان41 -2
4431000.029519.4 35( (هولدينگ بانك سامان -9
4530842.015783.1 شركت پتروشيمي بوعلي سينا52 7
4630745.826161.8 شركت پااليش نفت شيراز38 -8
4727576.225746.3 (هولدينگ)39 شركت سرمايه گذاري مهر اقتصاد ايرانيان -8
4826356.440425.1 25( (هولدينگ شركت گروه مالي ملت -23
4926351.319682.5 48( (هولدينگ بانك رفاه كارگران -1
5025247.620775.3 (هولدينگ)46 شركت توسعه صنايع بهشهر -4
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5122734.319725.4 شركت سرمايه گذاري دارويي تامين(هولدينگ)47 -4
5222016.732014.3 شركت مهندسي مشاور سازه گستر سايپا30 -22
5321420.612916.1 63( (هولدينگ شركت پتروشيمي شازند 10
5420819.814684.6 شركت به پخش(هولدينگ)56 2
5520343.914415.9 شركت پتروشيمي زاگرس57 2
5620324.311882.3 شركت پتروشيمي امير كبير67 11
5720287.09480.3 شركت معدني و صنعتي گل گهر78 21
5818986.713463.9 (هولدينگ)61 شركت كشتيراني جمهوري اسالمي ايران 3
5918463.69664.6 شركت معدني و صنعتي چادرملو77 18
6017936.211741.7 شركت نفت پاسارگاد68 8
6117806.515006.8 (هولدينگ)54 بانك صنعت و معدن -7
6217754.28275.3 (هولدينگ)85 شركت مديريت سرمايه گذاري اميد 23
6317747.614171.1 شركت طراحي مهندسي و تامين قطعات و مواد شيميايي صنايع پتروشيمي (هولدينگ )59 -4
6417647.113917.4 بانك انصار(هولدينگ)60 -4
6517239.525.2 شركت خدمات بازرگاني سهند نفتيران491 426
6617225.711016.3 (هولدينگ)71 شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي ايران 5
6716663.813070.2 62( (هولدينگ شركت سرمايه گذاري سيمان تامين -5
6816448.212276.8 (هولدينگ)65 سازمان اتكا -3
6916358.910036.6 75( (هولدينگ بانك سينا 6
7016318.112066.1 شركت بيمه آسيا66 -4
7116146.58732.7 شركت پتروشيمي پرديس80 9
7215891.010073.0 (هولدينگ)74 پگاه شركت صنايع شير ايران- 2
7315609.917701.0 شركت پارس خودرو50 -23
7415551.86854.6 99( (هولدينگ شركت كيسون 25
7515044.014832.4 بانك سرمايه(هولدينگ)55 -20
7614041.38564.7 شركت پتروشيمي شهيد تندگويان82 6
7713252.111366.3 (هولدينگ)69 شركت داروپخش -8
7812645.86060.4 108( (هولدينگ شركت پست بانك ايران 30
7912610.36791.0 (هولدينگ)101 شركت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات 22
8012522.410148.8 (هولدينگ)73 شركت سيمان فارس و خوزستان -7
8112480.16508.6 (هولدينگ)103 شركت نفت سپاهان 22
8212019.07120.3 97( (هولدينگ شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت 15
8312006.07179.5 (هولدينگ)96 بانك شهر 13
8411918.43373.9 155( (هولدينگ شركت انرژي گستر سينا 71
8511587.517941.4 49( (هولدينگ شركت توليدي موتور گيربكس و اكسل سايپا -36
8611561.14630.3 (آينده)125 بانك تات 39
8711137.97449.3 89( (هولدينگ شركت پااليش نفت جي 2
8811098.88795.6 شركت پتروشيمي مبين79 -9
8911098.44257.2 شركت پتروشيمي الله133 44
9010509.36798.2 شركت پتروشيمي رازي100 10
9110443.15172.6 (هولدينگ )118 شركت خدمات دريايي و مهندسي كشتيراني قشم 27
9210352.57074.8 (هولدينگ)98 شركت نفت بهران 6
9310129.67602.3 شركت پتروشيمي خارگ88 -5
949979.68084.2 (هولدينگ)86 شركت گروه سرمايه گذاري البرز -8
959925.77344.1 92( (هولدينگ شركت سرمايه گذاري صدر تامين -3
969805.48667.2 شركت توزيع داروپخش81 -15
979559.74233.5 (هولدينگ)134 شركت سرمايه گذاري صنايع شيميايي ايران 37
989546.87203.0 شركت صنعتي بهشهر95 -3
999431.45808.9 (هولدينگ)111 شركت نفت ايرانول 12
1009426.48297.6 شركت مخابرات استان تهران84 -16
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