
  ٢وست شماره یپ

  ی) قانون اجرا٢گروه دو ماده ( یت هایبنگاه ها و فعال

  ی) قانون اساس٤٤اصل چهل و چهارم ( یكل یاست هایس

  نام بنگاه ها و فعالیت ها  ردیف

  زیر مجموعه شرکت مهندسی آب و فاضالب كشور یت هایبنگاه ها و فعال

 یجان شرقیآذربا ییآبفا روستا  ۱

 یجان غربیاآذرب ییآبفا روستا  ۲

 لیاردب ییآبفا روستا  ۳

 اصفهان ییآبفا  روستا  ۴

 المیا ییآبفا  روستا  ۵

 بوشهر ییآبفا  روستا  ۶

 تهران ییآبفا  روستا  ۷

 یار یچهارمحال بخت ییآبفا  روستا  ۸

 یخراسان رضو ییآبفا  روستا  ۹

 خوزستان ییآبفا  روستا  ۱۰

 زنجان ییآبفا  روستا  ۱۱

 سمنان ییآبفا  روستا  ۱۲

 ستان و بلوچستانیس ییآبفا  روستا  ۱۳

 فارس ییآبفا  روستا  ۱۴

 نیقزو ییآبفا  روستا  ۱۵

 قم ییآبفا  روستا  ۱۶

 كردستان ییآبفا  روستا  ۱۷

 كرمان ییآبفا  روستا  ۱۸

 كرمانشاه ییآبفا  روستا  ۱۹

 راحمدیه و بویلویكهك ییآبفا  روستا  ۲۰

 گلستان ییآبفا  روستا  ۲۱

 النیگ ییآبفا  روستا  ۲۲

 لرستان ییآبفا  روستا  ۲۳

 مازندران ییآبفا  روستا  ۲۴

 یمركز  ییآبفا  روستا  ۲۵



 هرمزگان ییآبفا  روستا  ۲۶

 همدان ییآبفا  روستا  ۲۷

 زدی ییآبفا  روستا  ۲۸

 آبفا روستایی خراسان شمالی  ۲۹

 آبفا روستایی خراسان جنوبی  ۳۰

 آبفا  تهران  ۳۱

 یجان غربیرباآبفا  آذ  ۳۲

 لیآبفا  اردب  ۳۳

 یآبفا  خراسان رضو  ۳۴

 آبفا  زنجان  ۳۵

 نیآبفا  قزو  ۳۶

 آبفا قم  ۳۷

 آبفا  كردستان  ۳۸

 آبفا  كرمانشاه  ۳۹

 آبفا  گلستان  ۴۰

 النیآبفا  گ  ۴۱

 آبفا  لرستان  ۴۲

 آبفا  مازندران  ۴۳

 زدیآبفا    ۴۴

 آبفا شهری کاشان  ۴۵

 شمالی آبفا شهری خراسان  ۴۶

 آبفا شهری خراسان جنوبی  ۴۷

 المیآبفا  ا  ۴۸

 آبفا  هرمزگان  ۴۹

 یجان شرقیآبفا  آذربا  ۵۰

 آبفا  اصفهان  ۵۱

 آبفا  بوشهر  ۵۲

 یار یآبفا  چهارمحال بخت  ۵۳

 آبفا  خوزستان  ۵۴

 آبفا سمنان  ۵۵

 ستان و بلوچستانیآبفا  س  ۵۶



 آبفا  فارس  ۵۷

 آبفا كرمان  ۵۸

 راحمدیه و بویلویكآبفا  كه  ۵۹

 یآبفا  مركز   ۶۰

 آبفا  همدان  ۶۱

 آبفا شهری مشهد  ۶۲

 رازیآب و فاضالب ش  ۶۳

 آبفا  اهواز  ۶۴

  زیر مجموعه شرکت ملی گاز ایران یت هایبنگاهها و فعال

 گاز استان سمنان  ۶۵

 یار یگاز استان چهارمحال بخت  ۶۶

 گاز استان زنجان  ۶۷

 یشركت گاز استان مركز   ۶۸

 شركت گاز استان لرستان  ۶۹

 شركت گاز استان كرمانشاه   ۷۰

 شركت گاز استان كردستان  ۷۱

 یجان شرقیشركت گاز استان آذربا  ۷۲

 یجان غربیشركت گاز استان آذربا  ۷۳

 لیشركت گاز استان اردب  ۷۴

 شركت گاز استان مازندران  ۷۵

 شركت گاز استان گلستان  ۷۶

 ن یشركت گاز استان قزو  ۷۷

 شركت گاز استان قم  ۷۸

 زدیشركت گاز استان   ۷۹

 النیشركت گاز استان گ  ۸۰

 شركت گاز استان خوزستان  ۸۱

 شركت گاز استان كرمان   ۸۲

 راحمدیه و بویلویشركت گاز استان كهك  ۸۳

 شركت گاز استان فارس  ۸۴

 انیش گاز پارسیشركت پاال  ۸۵

 ( گاز تهران بزرگ)یعیگاز طب یره ساز یذخ  ۸۶



 شركت گاز  توابع استان تهران  ۸۷

 المیشركت گاز استان ا  ۸۸

 شركت گاز استان اصفهان  ۸۹

 یشركت گاز استان خراسان جنوب  ۹۰

 یمجتمع گاز پارس جنوب  ۹۱

 رانینژاد خانگ ید هاشمیش گاز شهیشركت پاال  ۹۲

 ش گاز فجر جمیشركت پاال  ۹۳

 ش گاز سرخون و قشمیشركت پاال  ۹۴

 المیز اش گایپاال  ۹۵

 یپارس جنوب - رات یو تعم یخدمات فن  ۹۶

 ران)یو ساختمان گاز ا یو توسعه گاز (مهندس یمهندس  ۹۷

 س)یپرد یمیران(پتروشیشركت انتقال گاز ا  ۹۸

 ١د بلند یش گاز بیپاال  ۹۹

 گاز استان همدان  ۱۰۰

 خطوط لوله انتقال گاز ایران  ۱۰۱

 عمران و بهسازی شهری ایران زیر مجموعه شرکت یت هایبنگاه ها و فعال

 عمران ومسكن سازان استان فارس   ۱۰۲

 زد یعمران ومسكن سازان استان   ۱۰۳

 عمران و مسكن سازان منطقه غرب  ۱۰۴

 عمران و مسكن سازان منطقه جنوب  ۱۰۵

 عمران و مسكن سازان منطقه شمال غرب  ۱۰۶

 عمران ومسكن سازان ثامن   ۱۰۷

 یمنطقه مركز  عمران و مسكن سازان  ۱۰۸

 رانیعمران و مسكن سازان ا  ۱۰۹

 عمران ومسكن سازان استان مازندران   ۱۱۰

 عمران ومسكن سازان استان لرستان  ۱۱۱

  یار یعمران ومسكن سازان استان چهار محال بخت  ۱۱۲

 الم یعمران ومسكن سازان استان ا  ۱۱۳

  یجان غربیعمران ومسكن سازان استان آذربا  ۱۱۴

 ستان و بلوچستان ین ومسكن سازان استان سعمرا  ۱۱۵

 عمران ومسكن سازان استان سمنان   ۱۱۶



 عمران ومسكن سازان استان بوشهر   ۱۱۷

 ه قم یعمران معصوم  ۱۱۸

 عمران ومسكن سازان خوزستان   ۱۱۹

  یعمران ومسكن سازان استان خراسان جنوب  ۱۲۰

 ن یعمران ومسكن سازان استان قزو  ۱۲۱

 ل یومسكن سازان استان اردبعمران   ۱۲۲

 عمران ومسكن سازان استان هرمزگان   ۱۲۳

 عمران ومسكن سازان شهرستان كرج   ۱۲۴

 عمران ومسكن سازان استان گلستان   ۱۲۵

 عمران ومسكن سازان استان همدان   ۱۲۶

 عمران ومسكن سازان استان كردستان   ۱۲۷

 عمران ومسكن سازان استان زنجان   ۱۲۸

  ین ومسكن سازان استان خراسان شمالعمرا  ۱۲۹

 الن یعمران ومسكن سازان استان گ  ۱۳۰

  زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری های خارجی ایران یت هایبنگاه ها و فعال

 سن كروپیت  ۱۳۱

 لیكروپ برز   ۱۳۲

 ایبینگ نامیراس  ۱۳۳

 راتكس مصریم  ۱۳۴

 رانیبانك توسعه مصر و ا  ۱۳۵

 بانك اسكان اردن  ۱۳۶

 كو اماراتیاپ  ۱۳۷

 ومیش پترولیتیبر   ۱۳۸

 فتیگ  ۱۳۹

 رامنیا  ۱۴۰

 نگیك هلدیفیا  ۱۴۱

 الكتو مصر  ۱۴۲

 نترنشنالیمكرو ا  ۱۴۳

 كینتیادونس ك  ۱۴۴

 ن پارسیالوان ش  ۱۴۵

 ید- یس-یا  ۱۴۶



 نگیز یر لیتاج  ۱۴۷

 كا سودانیمل  ۱۴۸

 سوداتل  ۱۴۹

 انجازات  ۱۵۰

 ستانران و افغانیه گذار ایسرما  ۱۵۱

 نیام ییمه اتكایب  ۱۵۲

 سبافون  ۱۵۳

  زیر مجموعه شرکت عمران شهرهای جدید یت هایبنگاه ها و فعال

 سید پردیعمران شهر جد  ۱۵۴

 شهید اندیعمران شهر جد  ۱۵۵

 د پرندیعمران شهر جد  ۱۵۶

 د مهاجرانیعمران شهر جد  ۱۵۷

 د فوالد شهریعمران شهر جد  ۱۵۸

 ید مجلسیعمران شهر جد  ۱۵۹

 د گلبهاریعمران شهر جد  ۱۶۰

 نالودید بیعمران شهر جد  ۱۶۱

 د صدرایعمران شهر جد  ۱۶۲

 شهرید عالیعمران شهر جد  ۱۶۳

 ید علویعمران شهر جد  ۱۶۴

 د رامشاریعمران شهر جد  ۱۶۵

 د طبسیعمران شهر جد  ۱۶۶

 نید رامیعمران شهر جد  ۱۶۷

 ن شهریر ید شیعمران شهر جد  ۱۶۸

 بهارستان  د یشهر جد  ۱۶۹

 د سهند یشهر جد  ۱۷۰

 د هشتگرد یشهر جد  ۱۷۱

 انید لتیعمران شهر جد  ۱۷۲

 د كالردشتیعمران شهر جد  ۱۷۳

  زیر مجموعه شرکت بازرگانی دولتی ایران یت هایبنگاه ها و فعال

 ١منطقه  یشركت غله و خدمات بازرگان  ۱۷۴

 ٢منطقه  یشركت غله و خدمات بازرگان  ۱۷۵



 ٣منطقه  یله و خدمات بازرگانشركت غ  ۱۷۶

 ٤منطقه  یشركت غله و خدمات بازرگان  ۱۷۷

 ٥منطقه  یشركت غله و خدمات بازرگان  ۱۷۸

 ٦منطقه  یشركت غله و خدمات بازرگان  ۱۷۹

 ٧منطقه  یشركت غله و خدمات بازرگان  ۱۸۰

 ٨منطقه  یشركت غله و خدمات بازرگان  ۱۸۱

 ٩طقه من یشركت غله و خدمات بازرگان  ۱۸۲

 ١٠منطقه  یشركت غله و خدمات بازرگان  ۱۸۳

 ١١منطقه  یشركت غله و خدمات بازرگان  ۱۸۴

 ١٢منطقه  یشركت غله و خدمات بازرگان  ۱۸۵

 ١٣منطقه  یشركت غله و خدمات بازرگان  ۱۸۶

 ١٤منطقه  یشركت غله و خدمات بازرگان  ۱۸۷

  زیر مجموعه شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران یت هایبنگاه ها و فعال

 شگاه بندر عباسیپاال  ۱۸۸

 شگاه نفت الوانیپاال  ۱۸۹

 پاالیش نفت تهران  ۱۹۰

 پاالیش نفت شیراز  ۱۹۱

 پاالیش نفت کرمانشاه  ۱۹۲

 پاالیش نفت آبادان  ۱۹۳

 پاالیش نفت شازند اراک  ۱۹۴

 زیش نفت تبر یپاال  ۱۹۵

 ش نفت اصفهانیپاال  ۱۹۶

 رانیملی مهندسی و ساختمان نفت ا  ۱۹۷

 رانیشركت خطوط لوله و مخابرات نفت ا  ۱۹۸

 رانیا ینفت یپخش فرآورده ها یشركت مل  ۱۹۹

 ژه)یو ینفت یش نفت (صادرات فرآورده هایع پاالیتوسعه صنا  ۲۰۰

  یدر بخش كشاورز  یه گذار یت از توسعه سرمایزیر مجموعه صندوق حما یت هایبنگاه ها و فعال

 وریت از توسعه صنعت طیصندوق حما  ۲۰۱

 ریعشا یت از توسعه بخش كشاورز یصندوق حما  ۲۰۲

 استان همدان یدر بخش كشاورز  یه گذار یت از توسعه سرمایصندوق حما  ۲۰۳

 یلبن یت از توسعه فرآورده هایصندوق حما  ۲۰۴

 استان كرمانشاه یدر بخش كشاورز  یه گذار یمات از توسعه سریصندوق حما  ۲۰۵



جان یاستان آذربا یدر بخش كشاورز  یه گذار یت از توسعه سرمایصندوق حما  ۲۰۶

 یشرق

 یدات دامیو تول یت از توسعه دامپرور یصندوق حما  ۲۰۷

 استان اصفهان یدر بخش كشاورز  یه گذار یت از توسعه سرمایصندوق حما  ۲۰۸

 استان مازندران یدر بخش كشاورز  یه گذار یعه سرمات از توسیصندوق حما  ۲۰۹

 استان فارس یدر بخش كشاورز  یه گذار یت از توسعه سرمایصندوق حما  ۲۱۰

  زیر مجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران یت هایبنگاه ها و فعال

 ذوب آهن اصفهان  ۲۱۱

 احداث صنعت  ۲۱۲

 یمعدن یتهایفعال یه گذار یمه سرمایصندوق ب  ۲۱۳

 ملی صنایع مس ایران  ۲۱۴

 فوالد مباركه  ۲۱۵

 فوالد خوزستان  ۲۱۶

 آلومینیوم ایران  ۲۱۷

 باكو) -ج فارس(نورد بندر عباسیخل یو فلز  یع معدنیژه صنایمنطقه و یسهام  ۲۱۸

  ییو دارا یزیر مجموعه وزارت امور اقتصاد یت هایبنگاه ها و فعال

 مه البرزیب  ۲۱۹

 ایمه آسیب  ۲۲۰

 پست بانك  ۲۲۱

 مه دانایب  ۲۲۲

 بانك صادرات  ۲۲۳

 بانك تجارت  ۲۲۴

 بانك ملت  ۲۲۵

 بانك رفاه کارگران  ۲۲۶

  یكیو فروش اموال تمل یسازمان جمع آور   ۲۲۷

  شرکت چاپخانه دولتی ایران  ۲۲۸

  زیر مجموعه شرکت ملی نفت ایران یت هایبنگاه ها و فعال

 ختمصرف سو ینه ساز یبه  ۲۲۹

 و توسعه نفت یمهندس  ۲۳۰

 صنعت نفت یو خدمات درمان یصنعت یو بهداشت یخدمات عموم  ۲۳۱

 یمواد نفت یصادرات یانه هایپا  ۲۳۲



 یگاز استان خراسان رضو  ۲۳۳

 كویران نینفت ا یبازرگان  ۲۳۴

 رانیصادرات گاز ا یشركت مل  ۲۳۵

  سازی صنایع ایرانزیر مجموعه سازمان گسترش و نو یت هایبنگاه ها و فعال

 یمنابع انسان یمؤسسه مطالعات و بهره ور   ۲۳۶

 نوسازی صنایع ایران (کشتی سازی خلیج فارس)  ۲۳۷

 سازمان مدیریت صنعتی  ۲۳۸

 کاغذ و اسکناس پاکستان  ۲۳۹

  زیر مجموعه شرکت مدیریت منابع آب ایران یت هایبنگاه ها و فعال

  د عباسپوریروگاه شهیسد و ن  ۲۴۰

 تهران یب منطقه اآ  ۲۴۱

 فارس یآب منطقه ا  ۲۴۲

 كرمان یآب منطقه ا  ۲۴۳

 النیگ یآب منطقه ا  ۲۴۴

 مازندران  یآب منطقه ا  ۲۴۵

 یخراسان رضو یآب منطقه ا  ۲۴۶

 یجان شرقیآذربا یآب منطقه ا  ۲۴۷

 یجان غربیآذربا یآب منطقه ا  ۲۴۸

 ستان و بلوچستانیس یآب منطقه ا  ۲۴۹

 غرب یآب منطقه ا  ۲۵۰

 هرمزگان یآب منطقه ا  ۲۵۱

 یار یچهارمحال و بخت یآب منطقه ا  ۲۵۲

 یمركز  یآب منطقه ا  ۲۵۳

 اصفهان یآب منطقه ا  ۲۵۴

 زدی یآب منطقه ا  ۲۵۵

 استان گلستان یآب منطقه ا  ۲۵۶

 سازمان آب و برق خوزستان  ۲۵۷

 رانیا یرویتوسعه منابع آب و ن  ۲۵۸

 سازمان آب استان زنجان  ۲۵۹

 ستانیتوسعه منابع آب و خاك س  ۲۶۰

 ع آب گلستانیو توز  یبهره بردار   ۲۶۱



 یخراسان شمال یآب منطقه ا  ۲۶۲

 همدان یآب منطقه ا  ۲۶۳

 آب منطقه ای بوشهر  ۲۶۴

 آب منطقه ای سمنان  ۲۶۵

 آب منطقه ای قزوین  ۲۶۶

 آب منطقه ای قم  ۲۶۷

 آب منطقه ای کهکیلویه و بویر احمد  ۲۶۸

 یخراسان جنوب یطقه اآب من  ۲۶۹

 آب منطقه ای اردبیل  ۲۷۰

زیر مجموعه شرکت مدیریت  تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران  یت هایبنگاه ها و فعال

 (توانیر)

 جانیآذربا یشركت برق منطقه ا  ۲۷۱

 اصفهان یشركت برق منطقه ا  ۲۷۲

 باختر یشركت برق منطقه ا  ۲۷۳

 انتهر یشركت برق منطقه ا  ۲۷۴

 خراسان یشركت برق منطقه ا  ۲۷۵

 خوزستان یشركت برق منطقه ا  ۲۷۶

 زنجان  یشركت برق منطقه ا  ۲۷۷

 سمنان یشركت برق منطقه ا  ۲۷۸

 ستان و بلوچستانیس یشركت برق منطقه ا  ۲۷۹

 غرب یشركت برق منطقه ا  ۲۸۰

 فارس یشركت برق منطقه ا  ۲۸۱

 كرمان یشركت برق منطقه ا  ۲۸۲

 النیگ یت برق منطقه اشرك  ۲۸۳

 مازندران یشركت برق منطقه ا  ۲۸۴

 هرمزگان یشركت برق منطقه ا  ۲۸۵

 روین یشركت برق منطقه ا  ۲۸۶

  زیر مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات یت هایبنگاه ها و فعال

  رانیمخابرات ا  ۲۸۷

  زیر مجموعه وزارت راه و ترابری یت هایبنگاه ها و فعال

  ران (هما)یا یاسالم یجمهور  ییمایواپه  ۲۸۸



  زیر مجموعه وزارت نفت یت هایبنگاه ها و فعال

 شرکت ملی صنایع پتروشیمی(هلدینگ)  ۲۸۹

 زیر مجموعه سازمان انرژی اتمی ایران یت هایبنگاه ها و فعال

 رانیا یه و سوخت هسته اید مواد اولیتول  ۲۹۰

 رانیا یاتم ید و توسعه انرژ یتول  ۲۹۱

  یاتم یروگاههایشركت ن  ۲۹۲

 یوم سوخت هسته ایاوران یشركت فراور   ۲۹۳

 رانیوم ایاوران یساز  یشركت غن  ۲۹۴

 بوشهر یروگاه اتمین یشركت بهره بردار   ۲۹۵

 رانیا یه صنعت هسته این مواد اولیشركت اكتشاف و تأم  ۲۹۶

  شکی ایرانزیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پز یت هایبنگاه ها و فعال

  كشور یزات پزشكیو تجه ییدارو  ۲۹۷

  رانیش و پژوهش خون ایپاال  ۲۹۸

  زیر مجموعه وزارت صنایع و معادن یت هایبنگاه ها و فعال

  رانیات ایدخان  ۲۹۹

 ع كوچكیصنا یه گذار یصندوق ضمانت سرما  ۳۰۰

 رانیك ایع الكترونیقات و توسعه صنایت از تحقیصندوق حما  ۳۰۱

زیر مجموعه شرکت مدیریت ساخت و تهیه کاالی آب و  یت هایفعال بنگاه ها و

  برق(ساتکاب)

  ن مشاور مهاب قدسیمهندس  ۳۰۲

  زیر مجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یت هایبنگاه ها و فعال

  شرکت باتری سازی نیرو  ۳۰۳

  زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش یت هایبنگاه ها و فعال

  كودكان و نوجوانان ین پرورش فكر كانو  ۳۰۴

  زیر مجموعه وزارت بازرگانی یت هایبنگاه ها و فعال

 صندوق ضمانت صادرات ایران  ۳۰۵

  زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی یت هایبنگاه ها و فعال

  یمه محصوالت كشاورز یصندوق ب  ۳۰۶

  رانیا ییتعاون روستا یسازمان مركز   ۳۰۷

  زیر مجموعه وزارت راه و ترابری یت هایبنگاه ها و فعال

  كشور یفرودگاهها یشركت مادر تخصص  ۳۰۸



 ن و مسكنیزم یسازمان مل  ۳۰۹

 یو عموم یسات دولتیساختمانها و تأس یسازمان مجر   ۳۱۰

 زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی یت هایبنگاه ها و فعال

  رانیجمهوری اسالمی ا یسازمان خبرگزار   ۳۱۱

  زیر مجموعه شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران(هما) یت هایا و فعالبنگاه ه

  رتوریران ایا  ۳۱۲

  زیر مجموعه وزارت کشور یت هایبنگاهها و فعال

  كشور) یكشور (قطار شهر  یلیحمل و نقل ر   ۳۱۳

  


