اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسیهای اقتصادی

مروری بر وضعیت شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران
طی فصل نخست ( 1398با تاکید بر بخش صنعت)

در این گزارش ،وضعیت فروش ،سود (زیان) و هزینه مالی شرکت های مجاز عضو بورس اوراق بهادار تهران (به جز بانک ها و بیمه ها)
به تفکیک گروه فعالیت مورد بررسی قرار گرفته است .با توجه به نتایج بررسیها به نظر میرسد رشد واقعی بسیاری از شرکت های
بورسی به ویژه در گروه صنعت طی بهار  1398نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی بوده است .در ادامه جزئیات بیشتری در این خصوص
ارائه می شود.
تهیه شده توسط مهسا رجبیژناد
مهر ماه 1398

در این گزارش ،به وضعیت فروش و سود و

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران

اقتصادی
بررسی
نخست
سههایماهه
معاونتدر
زیان شرکت های بورسی

سالهای  1398و  1397پرداخته میشود.
بدین منظور ،از میانشرکتهای بورسی مجاز

معاونت بررسیهای اقتصادی

عضو بورس (به جز بانکها و بیمهها)،
1

صورتهای مالی تمامی شرکتهایی که طی
سه ماهه منتهی به خرداد  ،1398صورت سود

 145گروه صنعتی

و زیان خود را در سایت کدال منتشر کردهاند،

شرکت

گروه معدنی
11
شرکت

مورد بررسی قرار گرفته است .شرکت های
مورد بررسی در این گزارش ،به  5گروه

11

صنعتی ،معدنی ،کشاورزی ،خدماتی و

شرکت

سرمایهگذاری طبقهبندی شدهاند که از
مجموع  186شرکت ،بیش از  78درصد از
آنها ،شرکتهای صنعتی هستند.

گروه خدماتی

.

(بهجز بانکها و بیمهها)

گروه سرمایهگذاری

1

18
شرکت

شرکت گروه کشاورزی
1

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

مطابق جدول  ،1طی فصل بهار  1398میزان فروش خالص شرکتهای مورد بررسی در این گزارش برابر با 114
هزارمیلیارد تومان بوده که نسبت به مقدار مشابه سال گذشته ،رشد  66درصدی را تجربه کرده است .که به نظر میرسد
این مقدار در مقایسه با شاخص بهای تولیدکننده طی فصل نخست سال 1398منفی باشد .سود خالص  186شرکت بررسی
شده در این گزارش ،طی سه ماهه نخست  1398برابر با  20.2هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به بهار 92.7 ،1397
درصد رشد کرده است.
جدول .1تصویر کلی وضعیت شرکتهای مجاز بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی (هزارمیلیارد تومان)

سه ماهه منتهی

شرح

به خرداد 1398

رشد اسمی نسبت به
مدت مشابه 1397
(درصد)

فروش خالص

114





هزینه مالی

2.7

 



سود (زیان) خالص

20.2





نسبت سود خالص به فروش خالص (درصد)

17.69

16.07

شایان ذکر است هزینه مالی شرکتهای مذکور در بهار  2.7 ،1398هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به
بهار سال گذشته ،رشد مثبت  32.3درصدی داشته است .همچنین نسبت سود خالص به فروش خالص این
شرکتها در فصل بهار  17.69 ،1398درصد بوده که این مقدار نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته،
 16.07واحد درصد افزایش یافته است.
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هزار میلیارد تومان

معاونت بررسی های اقتصادی

 10شرکت برتر از لحاظ بیشترین میزان فروش خالص در بهار 1398

 1پاالیش نفت اصفهان19 :
2

پاالیش نفت بندرعباس17.5:

3

پاالیش نفت تهران 12.6:

4

فوالد مبارکه اصفهان9.6 :

5

ملی صنایع مس ایران5 :

6

ایران خودرو4.4 :

7

شرکت ارتباطات سیار ایران4 :

8

فوالد خوزستان3.8 :

9

پاالیش نفت تبریز3.5 :

10

معاونت بررسیهای اقتصادی

پتروشیمی جم3.3 :

 مجموع فروش خالص شرکتهای بورسی مورد بررسی طی بهار  ،1398حدود  114هزار میلیارد تومان بوده که تقریباً
 72درصد آن مربوط به ده شرکت است که در شکل فوق نشان داده شدهاند.
 این شرکت ها عمدتاً شامل گروه های نفت و پتروشیمی ،فلزات اساسی و خودرو میشوند .یک شرکت خدماتی در حوزه
ارتباطات نیز در میان این ده شرکت به چشم میخورد.
 حدود  17درصد کل فروش خالص شرکتهای بورسی مورد بررسی در فصل بهار  1398مربوط به یک شرکت تولیدکننده
فرآوردههای نفتی بوده است.
3

هزار میلیارد تومان

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران

 10شرکت برتر از لحاظ بیشترین سود خالص در بهار 1398

1

فوالد مبارکه اصفهان3.8 :

2

ملی صنایع مس ایران3.1 :

3

پاالیش نفت اصفهان1.7 :

4

معدنیوصنعتیچادرملو1.5 :

5

پاالیش نفت تهران 1.47 :

6

پاالیش نفت بندرعباس 1.45 :

7

فوالد خوزستان1.2 :

8

معدنی و صنعتی گل گهر1.1 :

9

پتروشیمی جم8.7 :

معاونت بررسی های اقتصادی

معاونت بررسیهای اقتصادی

 10شرکت ارتباطات سیار ایران8.6:

 مجموع سود خالص شرکتهای بورسی مورد بررسی طی بهار ،1398حدود  20.2هزار میلیارد تومان بوده که
تقریباً  84درصد آن مربوط به ده شرکت است که در شکل فوق نشان داده شدهاند.
 این شرکتها نیز عمدتاً شامل گروههای نفت و پتروشیمی ،فلزات اساسی و معدنی میشوند .یکی از
شرکتهای حوزه ارتباطات نیز جز شرکت های بورسی با سود باال قرار گرفته است.
 هشت شرکت از فهرست فوق ،جز  10شرکت برتر از لحاظ فروش خالص هم هستند.
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

قطعات

 : % 2760سرمایهگذاری البرز

2

: % 481پارس الكتریک

3

: %98.4سرمایهگذاریصندوقبازنشستگی

4

: %96.1سرمایهگذاری پارس توشه

5

سرمایه گذاری پارس توشه

: %92.3توسعهمعادنوفلزات

6

: %91سرمایهگذاری توسعه صنایع سیمان

7

: %89سرمایهگذاری گروه توسعه ملی

8

: %87سرمایهگذاری صنعت نفت

9

: %85باما 10
 نسبت سود خالص به فروش خالص شرکتهای بورسی مورد بررسی طی بهار  ،1398به طور متوسط حدود 16
درصد بوده که نسبت سود خالص به فروش خالص  97شرکت بیش از رقم متوسط کل شرکتها بوده است .به
عبارتی؛ در بیش از  52درصد شرکتها ،نسبت سود خالص به فروش خالص بیش از متوسط کل است.
 نسبت سود خالص به فروش خالص یک هلدینگ سرمایهگذاری با اختالف قابل توجهی باالتر از سایر شرکتهای
مورد بررسی قرار دارد.
 در میان ده شرکتی که باالترین نسبت سود خالص به فروش خالص را داشته اند (شکل فوق) 8 ،مورد ،هلدینگ
سرمایهگذاری هستند.
5

 10شرکت برتر از نظر بیشترین نسبت سود خالص به فروش خالص در بهار 1398

 : % 115671سرمایهگذاریتوکافوالد (هلدینگ)

1

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

صنعت
 مطابق جدول  ،2طی فصل بهار  1398میزان فروش خالص  145شرکت صنعتی مورد بررسی در این گزارش ،حدود 99
هزارمیلیارد تومان بوده که نسبت به مقدار مشابه سال گذشته رشد  71.2درصدی را تجربه کرده است .این در حالی است که
تغییرات شاخص بهای تولیدکننده بخش صنعت معادل  88.7درصد بوده که میزان رشد واقعی فروش این گروه را طی مدت

مذکور به منفی  17.5درصد رسانده و عالمتی بر استمرار رکود در این بخش است.
 همچنین سود خالص شرکتهای صنعتی بررسی شده در این گزارش در سه ماهه نخست  1398برابر با  15.3هزارمیلیارد
تومان میباشد که نسبت به بهار  1397بیش از دو برابر شده؛ اما میزان رشد واقعی سود خالص آنها به مراتب کمتر است.

جدول .2تصویر کلی از وضعیت شرکت های صنعتی مجاز بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی (هزارمیلیارد تومان)

سه ماهه منتهی

شرح

به خرداد 1398

رشد اسمی نسبت به
مدت مشابه 1397
(درصد)

فروش خالص

99



هزینه مالی

2.6

41.4

سود (زیان) خالص

15.3

109.4

نسبت سود خالص به فروش خالص (درصد)

15.5

22.3





شایان ذکر است هزینه مالی شرکتهای مذکور در بهار  2.6 ،1398هزارمیلیارد تومان بوده که نسبت
به بهار سال گذشته رشد  41.4درصدی را تجربه کرده است .همچنین نسبت سود خالص به فروش
این شرکتها در فصل بهار  15.5 ،1398درصد بوده که این مقدار نسبت به مدت زمان مشابه سال
گذشته حدود  22.3واحد درصد افزایش یافته است.
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های
اقتصادیصنعت
بندی
طبقه

معاونت بررسیهای اقتصادی
باالترین فروش :زیرگروه پاالیشگاههای نفت
باالترین سود :زیرگروه فلزات اساسی
باالترین نسبت سود به فروش :زیرگروه فلزات
اساسی
باالترین هزینه مالی :زیرگروه تولید وسایل نقلیه

موتوری و تریلر و نیمه تریلر

زیرگروههای
تولید

صنعت

پایینترین فروش :زیرگروه سایر ماشین آالت
صنایع مواد
غذایی و
آشامیدنی

پایینترین سود :زیرگروه تولید وسایل نقلیه موتوری
و تریلر و نیمه تریلر
پایینترین نسبت سود به فروش :زیرگروه سایر
ماشین آالت
پایینترین هزینه مالی :زیرگروه سایر ماشین آالت

 حدود  62درصد از شرکتهای صنعتی مورد بررسی در این گزارش (90شرکت) ،طی سه ماهه نخست  ،1398رشد واقعی
منفی را تجربه کردهاند؛ در حالی که بررسی رشد اسمی این شرکتها نتیجه دیگری را نشان میدهد و صرفا ً  11درصد آنها رشد
اسمی منفی داشتهاند .بنابراین به نظر میرسد بخش قابل توجهی از رشد ارزش فروش اغلب شرکتهای صنعتی بورس از محل
افزایش قیمت تمام شده بوده است .نه از محل افزایش حجم تولید و فروش.
 از میان  16شرکتی که رشد اسمی منفی را در گروه صنعت تجربه کردهاند 6 ،شرکت ( 37درصد) در زیر گروه تولید وسایل
نقلیه موتوری و تریلر و نیمه تریلر قرار داشتهاند .بدیهی است شرکتهایی که حتی رشد اسمی فروش آنها منفی بوده ،از وضعیت
بهمراتب بدتری از حیث شدت رکود برخوردارند.
 بیشترین کاهش واقعی فروش شرکتهای صنعتی طی بهار  1398نسبت به مدت مشابه سال قبل مربوط به یک شرکت
تولیدکننده تجهیزات سوخت و برخی شرکتهای خودروسازی بوده است.
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پتروشیمی جم

ایران تایر

معاونت بررسیهای اقتصادی

معاونت بررسی های اقتصادی

ایران ترانسفو

صنایعخاكچینیایران

گروه صنعتی سپاهان

فوالد مبارکه اصفهان

شرکتهای با بیشترین

نساجی بروجرد

تراکتورسازیایران

سودآوری در زیرگروه
صنعت
تولید

در بهار 1398

صنایع مواد
غذایی و
آشامیدنی

شیرپاستوریزهپگاهاصفهان

مپنا

پارس الكتریک
پاالیش نفت اصفهان
کارت اعتباری ایران کیش

 در بین شرکتهای صنعتی 7 ،شرکت وجود دارد که در بهار سال  1397سودآور بودهاند ولی در بهار سال  1398زیانده شدهاند که
از جمله آنها می توان به دو شرکت بزرگ خودروسازی (ایران خودرو و سایپا) ،لبنیات پاک ،مهرکام پارس و داروپخش اشاره کرد.
 تعداد  16شرکت صنعتی در بین  145واحد مورد بررسی قرار دارند که از حیث عملکرد مالی در بهار سال  ،1398سودده هستند در
حالی که در بهار سال  ،1397جزو شرکتهای زیانده بودهاند .از جمله این شرکتها ایران یاسا تایر رابر ،شرکت حفاری شمال ،نورد
آلومینیم ،نساجی بروجرد ،داروسازیهای کوثر و زاگرس فارمدپارس ،هستند.
 13 شرکت صنعتی در بهار سال  1397زیانده بودهاند که همچنان در بهار سال  1398هم زیانده هستند .برخی از این شرکتها
عبارتند از؛ زامیاد ،نیرومحرکه ،پالسکوکار ،سایپا آذین و سیمان تهران.
8

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

معدن
 مطابق جدول ،3طی فصل بهار  1398میزان فروش خالص  11شرکت معدنی مورد بررسی در این گزارش حدود 6
هزارمیلیارد تومان بوده که نسبت به مقدار مشابه سال گذشته رشد  82.1درصدی را تجربه کردهاند .با توجه به رشد
 64.3درصدی شاخص بهای تولیدکننده بخش معدن طی مدت مذکور به نظر میرسد رشد واقعی فروش خالص این
شرکتها نیز مثبت بوده است.

 همچنین سود خالص شرکتهای معدنی مورد بررسی ،طی سه ماهه نخست  1398حدود  3هزارمیلیارد تومان بوده که
نسبت به بهار  1397بیش از دو برابر شده است.
جدول .3تصویر کلی از وضعیت شرکت های معدنی مجاز بورس اوراق بهادار تهران (هزارمیلیارد تومان)

سه ماهه منتهی

شرح

به خرداد 1398

رشد اسمی نسبت به
مدت مشابه 1397
(درصد)

فروش خالص

6





هزینه مالی

0.1

9.5



سود (زیان) خالص

3

127.6



نسبت سود خالص به فروش خالص (درصد)

51.1

24.9

شایان ذکر است هزینه مالی شرکتهای مذکور در بهار  100 ،1398میلیارد تومان بوده که نسبت به بهار سال
گذشته  9.5درصد رشد کرده است .همچنین نسبت سود خالص به فروش این شرکتها در فصل بهار 51 ،1398
درصد بوده که این مقدار نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته حدود  25واحد درصد افزایش یافته است.
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طبقهبندی معدن

معاونت بررسیهای اقتصادی

معاونت بررسی های اقتصادی

استخراج کانه های
فلزی

باالترین سود :زیرگروه استخراج سایر معادن
باالترین نسبت سود به فروش :زیرگروه استخراج کانههای فلزی
باالترین هزینه مالی :زیرگروه استخراج سایر معادن

زیرگروههای

معدن

باالترین فروش :زیرگروه استخراج سایر معادن

استخراج مواد
معدنی

پایینترین فروش :زیرگروه استخراج مواد معدنی
پایینترین سود :زیرگروه استخراج مواد معدنی

استخراج سایر معادن

پایینترین نسبت سود به فروش :زیرگروه استخراج مواد معدنی
پایینترین هزینه مالی :زیرگروه استخراج مواد معدنی

 هیچک از شرکتهای معدنی مورد بررسی در این گزارش ،رشد اسمی منفی نداشتهاند ،اما حدود 36
درصد از آنها ( 4شرکت) ،طی سه ماهه نخست  ،1398رشد واقعی منفی را تجربه کردهاند.
 شرکت های معدنی با رشد واقعی مثبت ،عمدتاً جز گروه استخراج سایر معادن و شرکتهای معدنی با
رشد واقعی منفی عمدتاً جز گروه استخراج کانه های فلزی بودهاند.
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسی های اقتصادی

کشاورزی
در میان شرکت های مورد بررسی در این گزارش تنها یک شرکت در گروه کشاورزی قرار داشته که اطالعات مربوط
به آن در جدول  4قابل مشاهده است .همانطور که از جدول 4مشاهده میشود ،طی فصل بهار  ،1398میزان فروش
خالص این شرکت  29.3میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد  73.6درصدی را تجربه کرده
است.

جدول .4وضعیت شرکت کشاورزی ودامپروی مگسال در بورس اوراق بهادار تهران (میلیارد تومان)

سه ماهه منتهی

شرح

به خرداد 1398

رشد اسمی نسبت به
مدت مشابه 1397
(درصد)

فروش خالص

29.3

73.6



هزینه مالی

0.1

-20



سود (زیان) خالص

4.9

186



نسبت سود خالص به فروش خالص (درصد)

16.7

64.6
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران

معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران

خدمات
معاونت بررسی های اقتصادی

 مطابق جدول ،5طی فصل بهار  ،1398میزان فروش خالص  11شرکت خدماتی(بهجز بانک و بیمه) مورد بررسی در این گزارش
 7.08هزارمیلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد  23.2درصدی را تجربه کرده است .با توجه به اینکه
شاخص بهای تولیدکننده بخش خدمات طی مدت مذکور  48.6درصد بوده ،به نظر میرسد میزان رشد واقعی فروش خالص
مجموع این شرکتها در بهار  ،1398منفی باشد.
 همچنین سود خالص شرکتهای مذکور  1.24هزارمیلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد  31.5درصدی
را تجربه کرده است .شایان ذکر است میزان رشد واقعی سود این شرکت ها منفی بوده است.
 هزینه مالی این شرکتها در بهار  ،1398حدود  100میلیارد تومان بوده که نسبت به بهار  45.8 ،1397درصد کاهش یافته است.
 نسبت سود به فروش شرکتهای خدماتی نیز  17.6درصد بوده که نسبت به مقدار مشابه سال گذشته  6.8واحد درصد افزایش
یافته است.
جدول .5تصویر کلی از وضعیت شرکتهای خدماتی مجاز در بورس اوراق بهادار تهران (هزارمیلیارد تومان)

سه ماهه منتهی به

رشد اسمی نسبت به مدت

خرداد 1398

مشابه ( 1397درصد)

فروش خالص

7.08

23.2

هزینه مالی

0.1

-45.8

سود (زیان) خالص

1.24

31.5

نسبت سود خالص به فروش خالص (درصد)

17.6

6.8

شرح

حدود  64درصد از شرکت های خدماتی بورسی مورد بررسی در این گزارش ( 7شرکت) ،طی بهار  ،1398رشد
واقعی منفی را تجربه کرده اند؛ در حالی که برای کلیه این شرکت ها در مدت مذکور رشد اسمی مثبتی برآورد شده
است.
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اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران

سرمایهگذاری

معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و

تهران
کشاورزی
اقتصادی
بررسی های
معاونت

در این گزارش  18شرکت سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفته است .با توجه به اینکه این شرکت ها متناسب با نوع فعالیت
خود ،اغلب در گروه های صنعت و معدن نیز قابل طبقه بندی هستند ،در این قسمت صرفاً اطالعات کلی از وضعیت فروش
خالص و سود (زیان) آنها طی بهار  1398و تغییرات آن نسبت به بهار  1397پرداخته شده است (جدول .)6
اهنغانهغا

جدول .6تصویر کلی از وضعیت شرکتهای سرمایهگذاری مجاز در بورس اوراق بهادار تهران (هزارمیلیارد تومان)

سه ماهه منتهی به

رشد اسمی نسبت به مدت

خرداد 1398

مشابه ( 1397درصد)

فروش خالص

2.4

15.5

هزینه مالی

0.01

28.4

سود (زیان) خالص

0.5

-35.1

23.6

-43.7

شرح

نسبت سود خالص به
فروش خالص (درصد)
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 معادن و کشاورزی تهران، صنایع،اتاق بازرگانی
معاونت بررسی های اقتصادی

پیوست
)فروش خالص(میلیون تومان

1397بهار
1398بهار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: شرکتهای صنعتی مورد بررسی
نام شرکت

ردیف

سیمانارومیه
سیماناصفهان
سیمانخاش
سیمانشاهرود
سیمانغرب
سیمانفارس
شیرپاستوریزهپگاهاصفهان
شیرپاستوریزهپگاهخراسان
شیشه و گاز
شیمی داروئی داروپخش
صنایع پتروشیمی کرمانشاه
صنایع شیمیایی فارس
صنایع کاشی و سرامیک سینا
صنایع الستیکی سهند
صنایعخاکچینیایران
صنایعریختهگریایران
صنایعشیمیاییسینا
صنایعکاغذسازیکاوه
صنعتی آما
فرآوردههای تزریقی ایران
فرآوردههاینسوزآذر
فرآوریموادمعدنیایران
فروسیلیس ایران
فنرسازیخاور
فنرسازیزر
فوالد امیرکبیرکاشان
فوالد آلیاژی ایران
فوالد خراسان
فوالد خوزستان
فوالد کاوه جنوب کیش
فوالد مبارکه اصفهان
فیبر ایران
قطعات اتومبیل ایران
قنداصفهان
کارت اعتباری ایران کیش
کارتن ایران
کارخانجات تولیدی شهید قندی







































)فروش خالص(میلیون تومان

1397بهار
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1398بهار






































نام شرکت
البرزدارو
ایران تایر
ایران ترانسفو
ایران خودرو
ایران مرینوس
ایراندارو
ایرانیاساتایرورابر
ایرکا پارت صنعت
آبسال
آلومراد
آلومینیومایران
آهنگری تراکتورسازی ایران
بیسکویت گرجی
پارس الکتریک
پارس خزر
پارس خودرو
پارس دارو
پاالیش نفت اصفهان
پاالیش نفت بندرعباس
پاالیش نفت تبریز
پاالیش نفت تهران
پتروشیمی جم
پتروشیمی شازند
پتروشیمی فجر
پتروشیمی فناوران
پتروشیمیشیراز
پشمشیشهایران
پالسکوکار
پلی پروپیلن جم
تامین ماسه ریختهگری
تراکتورسازیایران
تکنوتار
تولیدمحورخودرو
تولیدمواداولیهداروپخش
تولیدی کاشی تکسرام
تولیدیمهرام
جامدارو

ردیف






































 معادن و کشاورزی تهران، صنایع،اتاق بازرگانی
معاونت بررسی های اقتصادی
)فروش خالص(میلیون تومان

1397بهار




































1398بهار




































نام شرکت

ردیف

کارخانجات قند قزوین
کارخانجاتتولیدیشیشهرازی
کارخانجاتداروپخش
کاشی الوند
کاشی پارس
کاشی سعدی
کاشی وسرامیک حافظ
کربن ایران
کشتوصنعتپیاذر
کمباین سازی ایران
کمکفنرایندامین
گروه صنعتی بارز
گروه صنعتی پاکشو
)گروه مپنا (سهامی عام
گروهصنعتیبوتان
گروهصنعتیسپاهان
گسترشصنایعوخدماتکشاورزی
المپ پارس شهاب
لبنیات پاک
لبنیاتکالبر
لعابیران
لولهوماشینسازیایران
محورسازانایرانخودرو
مس شهیدباهنر
ملی سربوروی ایران
ملی صنایع مس ایران
موتورسازانتراکتورسازیایران
مهرکامپارس
مهندسینصیرماشین
نساجی بروجرد
نفت بهران
نورد آلومینیوم
نوردوقطعات فوالدی
نیرو محرکه
نیروترانس





































)فروش خالص(میلیون تومان

1397بهار





































1398بهار





































نام شرکت

ردیف

حفاری شمال
داروپخش
داروسازی ابوریحان
داروسازی اسوه
داروسازی اکسیر
داروسازی امین
داروسازی جابرابنحیان
داروسازی زاگرس فارمد پارس
داروسازی سینا
داروسازی کوثر
دارویی رازک
دارویی لقمان
درخشان تهران
دوده صنعتی پارس
رادیاتور ایران
ریختهگری تراکتورسازی ایران
رینگسازیمشهد
زامیاد
سالمین
سایپا
سایپاآذین
سایپاشیشه
سبحان دارو
سپنتا
سرامیکهایصنعتیاردکان
سرما آفرین
سیمان بجنورد
سیمان بهبهان
سیمان تهران
سیمان خزر
سیمان خوزستان
سیمان داراب
سیمان دورود
سیمان سفید نیریز
سیمان صوفیان
سیمان قائن






































 کدال:منبع دادهها
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: شرکتهای معدنی مورد بررسی
)فروش خالص(میلیون تومان

1397بهار


1398بهار




نام شرکت

ردیف

معدنیوصنعتیچادرملو





معدنی و صنعتی گل گهر







معدنی دماوند







معدنی امالح ایران







معادنمنگنزایران







معادن بافق







کالسیمین







ذغالسنگ نگین طبس







توسعه معدنی و صنعتی صبانور







توسعه معادن روی ایران







باما
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