
بانک صنعت و معدن

1401پایان خرداد - با بدهی غیر جاری بیش از هزار میلیارد ریال  - فهرست بدهکاران کالن 

                                         126,289مشكوك الوصول14004816249صندوق هاي بازنشستگي پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت1

                                          93,293مشكوك الوصول10103330010مولد برق يزد2

                                          81,799مشكوك الوصول10103343036توليد برق ماهتاب كهنوج3

                                           79,166مشكوك الوصول10320556017توليد برق خوزستان غدير4

                                           68,933مشكوك الوصول10101836550صنايع پتروشيمي مسجد سليمان5

                                           64,618مشكوك الوصول10630137241نيروگاهي سيكل تركيبي كرمانيان6

                                          52,275مشكوك الوصول10740022092مجتمع فوالد و ذوب آهن ازنا7

                                          29,905مشكوك الوصول10530123905سيمان خاكستري ني ريز8

                                          18,051مشكوك الوصول10260520472كارخانه جات سپهر پليمر سپاهان9

                                           17,367مشكوك الوصول10861373419پترو صنعت صبا10

                                          14,509مشكوك الوصول10860719168گروه ملي صنعتي فوالد ايران11

                                          12,491مشكوك الوصول10860062651الياف گستر يزد12

                                            9,748مشكوك الوصول10840116202صنايع كامپوزيت پوياي سپيد دشت13

                                             9,506مشكوك الوصول10861395059كاشي امين ميبد14

                                            9,024مشكوك الوصول10861483779كارخانجات يكتا گرانول ميبد15

                                             8,896مشكوك الوصول10862105274مهان مد ميمه كيش16

                                             8,635مشكوك الوصول14004364894گسترش انرژي نوآتيه17

                                            7,910مشكوك الوصول10340048630نساجي حجاب شهر كرد18

                                            7,157مشكوك الوصول10103921831سبالن خودرو مايوان19

                                             6,518مشكوك الوصول10104063882شيميايي صدرا الكترو مهبد20

                                             6,249مشكوك الوصول10103780552فوالد گستر آتنا21

نام مشتری طبقه بدهیشناسه ملیردیف
مانده مطالبات با احتساب جرایم

(میلیارد ریال)



                                            5,729مشكوك الوصول10101200500توليدي پالك سنگ22

                                             5,662مشكوك الوصول10104017066پتروشيمي پارس كيميا كلر23

                                             5,652مشكوك الوصول10103271293قيام نخ24

                                             5,642مشكوك الوصول10860341232توليدي مهر اصل25

                                             5,567مشكوك الوصول10103589700داروسازي فاتك شيمي پارس26

                                             5,561مشكوك الوصول10862111581كاشي روماك نائين27

                                            5,438مشكوك الوصول10861287273صنعتي فورج سازان لرستان28

                                             5,268مشكوك الوصول10102038620سازه هاي خودرو  ديار29

                                             5,156مشكوك الوصول10104039749گروه صنعتي راد صانع آتي30

                                             4,765مشكوك الوصول10862061949سيمان مهر ماكو31

                                            4,718مشكوك الوصول10500088018كاشي وشنگار بلوچستان32

                                             4,610مشكوك الوصول10260528260پرشيا سفال آب اصفهان33

                                            4,387مشكوك الوصول10840117539صنايع ذوب ريسي چهلستون34

                                            4,215مشكوك الوصول10102979140خدماتي ره پويان صالح35

                                            4,102مشكوك الوصول10660072027توليد نخ الستيك تاير كورد يكهزاروهشتصدوبيست36

                                            3,915مشكوك الوصول10103966760گروه توليدي صنعتي پرشين نوش پرميس37

                                             3,685مشكوك الوصول10860257426كاشي پرديس آباده38

                                             3,652مشكوك الوصول10102835555آجر سفال گرگين39

                                             3,613مشكوك الوصول10260207126فرش ساويز بافت راوند40

                                            3,593مشكوك الوصول10862065942كوشاب غرب ايالم41

                                             3,568مشكوك الوصول10103486846پگاه باتري42

                                            3,537مشكوك الوصول10100562216كشت و صنعت ايليا ذرت سبز43

                                            3,318مشكوك الوصول10861241037توليد كاشي وسراميك آبنوس ابركوه44

                                            3,150مشكوك الوصول10861742030كاشي سيمين يزد45

                                             3,106مشكوك الوصول10100931728ريسندگي و بافندگي زرين نخ شمال46

                                            2,858مشكوك الوصول10102759040توليدي بازرگاني پارس پپتك47

                                            2,812مشكوك الوصول10104039150فن آوري  اطالعات لوح نگار پارسيان48

                                            2,755مشكوك الوصول10102551999صنايع سريك گرگين49



                                             2,639مشكوك الوصول10103996370آريا استيل الوند50

                                             2,618مشكوك الوصول10320684982نفت پترو تار فرا ساحل51

                                            2,580مشكوك الوصول10861532596بوت سرويس ايران كيش52

                                            2,534مشكوك الوصول10980079230مجتمع كاشي وسراميك شايان سرام ميبد53

                                            2,532مشكوك الوصول10260469380توليدي آرد جرعه شاهين اصفهان54

                                            2,388مشكوك الوصول10860255249سرمايه گذاري پروژه هاي نيروگاهي توان اميد پاسارگاد55

                                            2,278مشكوك الوصول10260224876توليدي آرد جرعه56

                                            2,270مشكوك الوصول10861184538باران نيرو بشل57

                                            2,154مشكوك الوصول10861757569صنايع اركان پويا بنا58

                                            2,151مشكوك الوصول10980062638كاشي ميالد يزد59

                                            2,129مشكوك الوصول10530004248خرما طاليي قيروكارزين60

                                             2,106مشكوك الوصول10530025860توليدي فرآورده هاي سويايي پاك پارسه آغار61

                                            2,082مشكوك الوصول10861625187تعاوني حمل و نقل دريايي ساحل فرودجنوب62

                                             2,065مشكوك الوصول10101530765توسعه بحار تجارت63

                                            1,954مشكوك الوصول10380426992پارس سامان ايرانيان64

                                             1,864مشكوك الوصول10101674609توليدي روغن نباتي يگانه خزر65

                                            1,771مشكوك الوصول10420075320فوالد پارس هفت تپه66

                                            1,758مشكوك الوصول10103891987روياي هفت آسمان سبالن67

                                            1,732مشكوك الوصول10780103923صنايع شيميايي داروئي پترو تك68

                                             1,662مشكوك الوصول10861800152فرآورده هاي ساختماني آذر ساروج سبالن69

                                             1,622مشكوك الوصول10320387608صنايع كاشي و سراميك ارم چهلستون70

                                             1,619مشكوك الوصول10590014455توليدي صنعتي نور روشنا نور نوين آفاق71

                                            1,584مشكوك الوصول10861694057قابوس آجر72

                                             1,536مشكوك الوصول10200214217توليدي سهند بافت آذر73

                                            1,514مشكوك الوصول10980003646سيم آبديده بشل74

                                             1,463مشكوك الوصول10100656912پارسيلون75

                                            1,451مشكوك الوصول10101439957فرآورده هاي روغني ايران76

                                            1,329مشكوك الوصول10460087651سيمان خمسه77



                                            1,295مشكوك الوصول10840426147مجتمع سلولزي كيان آريانا كوير78

                                             1,262مشكوك الوصول10840048746شيشه شناوراردكان79

                                            1,242مشكوك الوصول10104012494آروين پالست پايتخت80

                                            1,219مشكوك الوصول10200431691صنعت خودرو آذربايجان81

                                            1,194مشكوك الوصول10380008795سيمان جوين82

                                            1,187مشكوك الوصول10260108192مجتمع فوالد اردستان83

                                            1,155مشكوك الوصول10660125929بازرگاني هدف كرمانشاه84

                                            1,145مشكوك الوصول10200404857بتن گازي سبك نو بهار مرند85

                                            1,083مشكوك الوصول10103465107رازان پليمر شريان86

                                            1,072مشكوك الوصول10320356977الوند فوالد آريا87


