
1401رتبه بندی سال 
شرکت های برتر ایران

(IMI-100)



Global Mega Trends

ابر روندهای جهانی و راهبری شرکتی



وند؟چرا بنگاهها باید با ابر روندهای جهانی آشنا ش

ی درس آموخته پیاده سازی ابر روندهای باعث ایجاد فرصت ها•
.جدید  می شود

موجب رشد بهینه و درس آموخته پیاده سازی ابر روندهای •
.بهره وری می شوندتوسعه 

ابر روندها موجب تحریک نوآوری و  درس آموخته پذیرش  •
.هدایت ایده های جدید می شود



سلسله مراتب روند ها

SOCIAL TRENDS اجتماعیروندهای
روندهای بزرگ

(MEGA TRENDS)
ECONOMIC TRENDS روندهای اقتصادی

NEW BUSINESS Models جدید کسب و کارمدل های

Brain Drain مهاجرت مغزها
روندهای فرعی  

(SUB TRENDS)Sharing Economy (P2P) اقتصاد اشتراکی

Gig Economy اقتصاد گیگ

Transhumanism فرا انسان گرایی

مضامین  
(THEMES)

Autonomous World جهان خود مختار

Data as 21st Century Oil 21داده به عنوان نفت قرن 

Concept of ‘Zero’ World مفهوم جهان صفر



معرفی برخی روندها و 
مضامین  5.0صنعت 

Industry 5.0

گیری از اولین انقالب صنعتی، بشر پتانسیی  بیه کیار   •
کرده فناوری را به عنوان وسیله ای برای پیشرفت درک

رهیا  کامپیوتماشین آالت بخار، خطوط مونتاژ و . است
ر رخ برخی از پیشرفت هایی هستند که در چند قرن اخی

داده اند، که همگی با توجه به تولیید فنیاوری هیایی   
هستند که به طیور فزاینیده ای قدرتمنید هسیتند و     

، با 4.0صنعت. بهره وری و کارایی را افزایش می دهند
خانه ورود فناوری های اتوماسیون، اینترنت اشیا و کار

گام بعیدی را برمیی   5.0صنعت . هوشمند پدیدار شد
دارد، که شام  اهیرم همایاری بیین ماشیین آالت     

د انسیان  قدرتمند و دقیق و پتانسی  خالق منحصر به فر
.است



معرفی برخی روندها و مضامین  

جهان صفر مفهوم  
Concept of ‘Zero’ World

نرخ فر، خودروهایی با آالیندگی صدنیایی است با "مفهوم جهان صفر"•
.تصادفات و تلفات صفر، نقص ایمنی صفرباشد

حرکت جهانی برای پایان دادن بیه تلفیات ناشیی از ترافییک و    یک •
. صدمات جدی با اتخاذ یک رویارد سیستمی به ایمنیی جیاده اسیت   
فرض این استراتژی این است که مرگ و مییر و جراحیات جیاده ای    

.غیرقاب  قبول و قاب  پیشگیری است
در ن آاین دلی  نامیده می شود که پروژه اصیلی  چشم انداز صفر به •

2020ل تا ساجاده ای با هدف دستیابی به صفر تلفات و صدمات سوئد 
.انجام شد

ها ساختمان. شدصفر در موضوعات دیگر نیز مطرح مفهوم بعد از آن•
(. Carbon neutrality)با مصرف انیرژی صیفر بیا کیربن خن یی      

وبیا برآینید مصیرف انیرژی     ساختمانی است انرژی صفر ساختمان 
.سالیانه آن صفر باشدکربن آالیندگی 



ییکار، تعامالت اجتماو کسب :فعالیت های متاورسی
بازی ،آموزش
،گردشگریخرید
 جلسات، همایش
و...

و ورس هم یک اشتقاق از« فراتر»تشای  شده است؛ متا یعنی  «Verse»و  «Meta»از دو بخش متاورس 
شود که  در نتیجه متاورس یعنی دنیایی فراتر از دنیای حقیقی ما و زمانی ایجاد می. است«Universe»کلمه 

۲0۲۴تا سال متاورسبه گفته بلومبرگ، انتظار می رود اندازه بازار. قلمرو فیزیای با قلمرو مجازی ادغام شود
.میلیارد دالر برسد۸00به 

متاورس



Metaverse is future of the 

Internet



Servitization

Servitization(خدمت افزایی=)یا محصول ناشی از )محصول سنتی +نوآوری در خدمات
(نوآوری تدریجی



فرمیظهوراقتصاد اشتراکی و کسب و کار پلت

تولید کنندهمصرف کننده

PLATFORM

د پلتفرم ها با تسهیل تراکنش ها ارزش ایجاد می کنند، درحالی که کسب وکارهای خطی با تولی
. کاال یا خدمات، این کار را می کنند

.به بیان دیگر، پلتفرم ها با ساختن رابطه و ایجاد تراکنش، ارزش خلق می کنند



ظهور اقتصاد گيگ
(آيندهگيگ در انگليسي به معني كار موقت و بدون )

افپذيرانعطوموقتمشاغلپايهبركهاستاقتصاديگيگاقتصاد•

.ميشودبنا

موقت،تماكاركنانجايبهدارندتمايلشركتهاگيگ،اقتصاددر•

.ندكنجذبرافريلنسرهاواشتغال-خودومستقلپيمانكاران



(IP)ی ترافیک پرتکل اینترنت جهان

عهمضامینی برای کشورهای در حال توس: کتاب اقتصاد دیجیتال؛خلق و تصاحب ارزش: مرجع

اسطوبعنوان،(ترافیک)اینترنتجهانیپروتا طریقازدادهتبادلحجم
هزار46به1992سالدرروزدرگیگابایت100حدودازهادادهانتقال

2022سالدرثانیهدرگیگابایتهزار150و2017سالدرثانیهدرگیگابایت
.استرسیده



21داده بعنوان نفت قرن 



معرفی برخی روندها و مضامین  

۲1داده به مانند نفت قرن 
Data as 21st Century Oil

گیر  مانند نفت، داده ها ارزشمند هستند، اما ا. جدید استداده نفت •
اید به گاز، ب. تصفیه نشده باشند، واقعا نمی توان از آنها استفاده کرد

دییت  تیا ییک موجو  شیوند  پالستیک، مواد شیمیایی و غیره تبدی  
این، بنیابر . ارزشمند ایجاد شود که فعالیت سودآور را هدایت کنید 
ز داده ها ما ا. باید داده ها تجزیه و تحلی  شوند تا ارزش داشته باشند

رای به محض استخراج استفاده نمی کنیم، اما قب  از آماده شدن بی 
.تجزیه و تحلی ، ابتدا باید آن ها را پردازش کنیم

ای هی استراتژیک نسبت بیه سیال   عنوان یک دارایی مفهوم داده به •
د عادی گذشته شتاب بیشتری به دست آورده است، با این حال، افرا

.قادر به دیدن ارزش واقعی داده ها نیستند
شاخه علمی علوم داده و بازیابی تعاملی اطالعات در حیال شیا   •

.گیری و توسعه است



Data Is The New Oil -- And That's A 

Good Thing

Forbes-2019

The world’s most valuable resource is 

no longer oil, but data

The Economist-2017



دالر  میلیارد-دیتاپیش بینی اندازه بازار بیگ 

Ref: https://www.statista.com/statistics/254266/global-big-
data-market-forecast/



حوزه های کاربرد کالن داده

بهاداراوراقوبانکداری
مارکتینگدیجیتال
،سرگرمیورسانهارتباطات
سالمتوبهداشتحوزه
آموزشیسیستم های
طبیعیمنابعوتولید
بیمهخدمات
 فروشیعمدهوفروشیخرده
نقلوحمل
خدماتوانرژی



تأثیر هوش مصنوعی در تولید ناخالص داخلی جهان

، تولید ناخالص داخلی جهان به واسطه 2030تا سال pwcباتوجه به مطالعات مؤسسه تحقیقاتی 
.هزار میلیارد دالر افزایش خواهد یافت15.7هوش مصنوعی، 

در قالب مصرف، به افزایش تولید ناخالص داخلی % 40این مقدار در قالب بهره وری و % 60
.کمک می کند

https://www.pwc.com/gx/en/issues/data-and-
analytics/publications/artificial-intelligence-study.html



خدمات و مدلهای کسب و کار

حوزه های تأثیرپذیر از ابر روندها

صنایعتامین زنجیره 

بهره وری

مهارت و تحصیالت کارکنان

اطالعاتفناوری 

ایمنی ماشینها

چرخه حیات محصول

هیات مدیره شبکه ای:راهبری شرکتی شامل

کسب و کارهای خدمت افزا و پلتفرمی

تامین بالکچینی زنجیره 

بهره وری هوشمند
آموزش ها پلتفرمی و مهارت های جدید 

بجای مدرک

کوتاه و مبتنی بر نوآوری

باال و دقیق

سواد  و سالح اصلی مدیران



(IMI-100)ایرانبرترهایشرکترتبه بندیسابقه

رای  انجام رتبه بندی شرکت های برتر ایران ب

سال متوالیبیست و پنجمین 

1377



(1377)در سال آغاز IMI-100رتبه بندی 

.وندمی شمعرفیورتبه بندیفروشمیزانشاخصنظرازایرانبرترشركت100

آنشفرومیزانباملیاقتصاددرابعاداقتصادیبنگاهیكاثرگذاریمیزان

.داردمستقیمرابطه

:1377سالبندیرتبهدربنابراین

شاخص1:ارزیابیموردشاخص هایتعداد•

ایصفحه4بروشور:رتبه بندینتیجهگزارش•



مهم ترین اهداف رتبه بندی شرکت های برتر ایران

ای کسب  فضسازیشفافدر مورد بنگاه های اقتصادی کشور و  تولید اطالعات•

و کار  

میزان اثرگذاری در اقتصاد ملیها از نظر بندی شرکترتبه•

بین بنگاه های اقتصادیگسترش رقابت •

ر کشوردبرنامه ریزی اقتصادی استفاده از نتایج رتبه بندی برای کمک به •



IMI-100رتبه بندی های مشابه 

Fortuneرتبه بندی:جهانسطحدر• بزرگشركت500كه500
.می كندرتبه بندیرادنیا

كشورهایبزرگشركتصدكهDS100رتبه بندی:منطقهسطحدر•
.می كندرتبه بندیرااسالمیهمکاریسازمانعضو

وتانهندوس،تركیه،كانادا،آمریکاكشورهایدر:كشوریسطحدر•
.می شودانجام...



1۴01در سال IMI-100بندیرتبه

شركت500:  تعداد شركت های معرفی شده در فهرست عمومی

500وندشمیمشخص(درآمد)فروشمیزانباالترینبراساسشركت.

همبادیگرشاخص32وفروشمیزانشاخصبراساسشركت500این

.می شوندبندیرتبهومقایسه



شاخص های رتبه بندی
شاخصها عنواندستهبندي

،اشتغالرشدكاركنان،تعدادافزوده،ارزشسرانه،فروشفروش،رشدفروش،
داراييرشددارايي،

شاخصهاياندازهورشد
شركت

گردش،ويژهارزشبازده،داراييبازده،فروشبازده،سودرشد،آوريسود
هاداراييکلازجاريغیرهايداراييسهم،مالكانهنسبت،دارايي

شاخصهايسودآوريو
عملكرد

بهرهوريکل،بهرهوريکلعوامل،بهرهورينیرويانساني،بهرهوريسرمايه شاخصهايبهرهوري

،رشدصادرات،نسبتصادراتبهفروشصادراتسرانه،صادرات شاخصهايصادرات

يازنسبتخالصوجوهناش،نسبتخالصوجوهناشيازعملیاتبهفروش،سبتجارين
عملیاتبهسودعملیاتي شاخصهاينقدينگي

نسبتپوششهزينهبهره،سبتبدهين شاخصهايبدهي

P/Bنسبت،P/Eنسبت،بازدهبازارحقوقصاحبانسهام،ارزشبازار شاخصهايبازار



شرکت500سهم هر گروه صدتایی از کل فروش 

88/2%

8/2%

2/4%
0/9% 0/3%

صدتای اول

صدتای دوم

صدتای سوم

صدتای چهارم

صدتای پنجم



شرکت500سهم هر گروه صدتایی از کل اشتغال زایی 

69/9%

18/2%

7%

3/3% 1/6%

صدتای اول

صدتای دوم

صدتای سوم

صدتای چهارم

صدتای پنجم



شرکت500هر گروه صد تایی ازکل صادرات سهم

94/7%

3/7%
1/2% 0/4%

0/01%

صدتای اول

صدتای دوم

صدتای سوم

صدتای چهارم

صدتای پنجم



1۴01نتایج کلی رتبه بندی سال 

مقایسه ارزش افزوده شركت ها با تولید ناخالص داخلی(GDP  )

GDPدرصد 14شركت اول      100ارزش افزوده 

GDPدرصد 16شركت                      500ارزش افزوده 



1۴01نتایج کلی رتبه بندی سال -ادامه 

مقایسه فروش شركت ها با تولید ناخالص داخلی(GDP                    )

GDPدرصد 42شركت اول 100فروش 

GDPدرصد 48شركت 500فروش 



حضور شرکت های دانش بنیان در فهرست

.حضور دارند1401در رتبه بندی سال دانش بنیان شرکت 50



شرکت های دانش بنیان-ادامه 
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فناوری اطالعات و  

ارتباطات و  

نرم افزارهای رایانه ای
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تجهیزات پیشرفته

مواد پیشرفته و  

ر  محصوالت مبتنی ب

فناوری های شیمیایی

دارو و فرآورده های  

پیشرفته حوزه 

تشخیص و درمان

برق و الکترونیک،  

فوتونیک، مخابرات و

سیستمهای خودکار

خدمات تجاری سازی فناوری زیستی،  

کشاورزی و صنایع  

غذایی

تعدادتوزیع شرکت های دانش بنیان بر اساس حوزه فناوری



شرکت های دانش بنیان-ادامه 
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معرفی ده شرکت برتر اول ایران



1۴01سال شرکت برتر 500بندیده شرکت اول رتبه 

فروشده شرکت اول ایرانهرتب
(میلیارد تومان)

گروه صنعتی

گروه پتروشیمی270,454فارسشرکت صنایع پتروشیمی خلیج 1

گروه فرآورده های نفتی242,749شرکت نفت ستاره خلیج فارس2

گروه فرآورده های نفتی198,427شرکت پاالیش نفت بندرعباس3

گروه فلزات اساسی186,086اصفهانشرکت فوالد مبارکه 4

گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی158,947غدیرشرکت سرمایه گذاری 5

گروه باناها و موسسات اعتباری123,900ملتبانک 6

گروه فرآورده های نفتی122,050پارسیانشرکت گروه گسترش نفت و گاز 7

گروه وسایط نقلیه و قطعات خودرو114,702خودروشرکت ایران 8

گروه باناها و موسسات اعتباری90,872کارگرانبانک رفاه 9

گروه شرکتهای چند رشته ای صنعتی87,649آریانشرکت سرمایه گذاری پارس 10



گروه صنعتینظر شرکت اول ایران و جهان از 10مقایسه 

فورچون جهانی ایران  گروه صنعتی

- 2 باناها و موسسات اعتباری

2 3 فرآورده های نفتی

- 2 شرکت های چند رشته ای صنعتی

- 1 پتروشیمی

1 1 وسایط نقلیه و قطعات خودرو

- 1 فلزات اساسی

1 - انرژی

1 - پیمانااری

1 - رایانه و فعالیت های وابسته

1 - خدمات درمانی

2 - فروشگاه ها

1 - گروه اکتشاف،استخراج و خدمات جانبی



مقایسه پنج شرکت اول ایران و جهان

فروشپنج شرکت اول ایران
(میلیون دالر)

گروه صنعتی

گروه پتروشیمی11,730فارسشرکت صنایع پتروشیمی خلیج 

گروه فرآورده های نفتی10,529شرکت نفت ستاره خلیج فارس

گروه فرآورده های نفتی8,606شرکت پاالیش نفت بندرعباس

گروه فلزات اساسی8,071اصفهانشرکت فوالد مبارکه 

6,894غدیرشرکت سرمایه گذاری 
ه  گروه شرکتهای چند رشت

ای صنعتی

فروشپنج شرکت اول جهان
(میلیون دالر)

گروه صنعتی

Walmart572,754گروه فروشگاه ها

Amazon469,822گروه فروشگاه ها

State Grid460,617گروه انرژی

China National Petroleum411,693گروه فرآورده های نفتی

Sinopec Group401,314گروه فرآورده های نفتی



فورچونفهرستایران و بیشترین سهم فروش در گروه های صنعتی 

سهم
(درصد)

پنج گروه اول ایران

17/1 گروه فرآورده های نفتی

16/8 گروه پتروشیمی

15/7 گروه فلزات اساسی

13/8 یگروه باناها و موسسات اعتبار

8/4 تیگروه شرکتهای چند رشته ای صنع

سهم
(درصد)

پنج گروه اول فورچون

10/2 گروه فروشگاه ها

9/4 گروه فرآورده های نفتی

9/1 گروه موسسات بیمه ای

7/9 یگروه باناها و موسسات اعتبار

7/6 ودروگروه وسایط نقلیه و قطعات خ



(شاز نظر میزان فرو)مقایسه گروه های صنعتی در چهار کشور 

سه گروه صنعتی اولکشور
500از کل سهم 

(درصد)شرکت 

ایران

17/2گروه فرآورده های نفتی

16/8گروه پتروشیمی

15/7گروه فلزات اساسی

ترکیه

14/3(شام  نفت خام و گاز)گروه فرآورده های نفتی 

12/7انرژیگروه 

8/1گروه فلزات اساسی  

آمریکا

19/5فروشگاه ها

8/4موسسات بیمه ای

7/1رایانه و فعالیت های وابسته

هند

18/7گروه باناها و موسسات اعتباری

18/6گروه فرآورده های نفتی

11/9گروه واسطه گری مالی



جهانشرکت بزرگ ایران و 500مقایسه 

(میلیون دالر)فروش 

11,730اولین شرکت برتر ایران

572,754جهاناولین شرکت 

28,650جهانپانصدمین شرکت 

.استایرانشرکت اولین برابر فروش۴۸/۸جهانشرکت اولینفروش 

.استایرانشرکت اولینبرابر ۲/۴جهانشرکت پانصدمین فروش



شرکت بزرگ ایران و ترکیه500مقایسه -ادامه 

46,703

108,441
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ایران ترکیه

 500درصد صادرات سرانه 43ایرانشركت 500صادرات سرانه
.استترکیهشركت 

(دالر به ازای هر نفر)صادرات سرانه  مقایسه از نظر 



و ترکیهشرکت بزرگ ایران 500مقایسه 

ترکیه  ایرانشاخص

11,73018,769(میلیون دالر)فروش اولین شرکت 

310638(میلیون دالر)فروش صدمین شرکت 

37/829/4کت  فروش اولین شرکت به صدمین شر

.استایرانشرکت اولین برابر فروش1/6ترکیهشرکت اولینفروش 

.استایرانشرکت صدمینبرابر ۲/1ترکیهشرکت صدمین فروش



چند توصیه به بنگاههای بزرگ

تالش برای  توسعه فناوری و نوآوری در بنگاهها
دهای  آینده پژوهی و نگاشت كسب و كار آینده  متناسب با ابر رون

جهانی
یان  ضرورت استفاده از سرریز دانش و فناوری شركت های دانش بن

با هدف دانش بنیان شدن شركت های بزرگ
توسعه نوآوری باز به كمك شركت های دانش بنیان
متمركزایجاد زنجیره های تامین بین المللی به كمك فناوری های غیر
توسعه كسب و كارهای پلتفرمی
توسعه برند كارفرمایی با هدف جذب و استقرار نخبگان
ستتوسعه خدمات مسوولیت اجتماعی و اقدامات دوستدار محیط زی



سپاسگزاریمشما از توجه 


