
  ٣وست شماره یپ

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

  ی) قانون اساس٤٤اصل چهل و چهارم( یكل یاست هایس

  ها تینام بنگاه ها و فعال  فیرد

  زیر مجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران یهاتیها و فعالبنگاه

 بین المللی توسعه و مهندسی پارس (پیدکو)  ۱

 س ایرانپر  ۲

 صنایع تجهیزات نفت  ۳

 بازرسی کیفیت و استاندارد ایران  ۴

 و شناورها) ید چابهار (اوراق كشتیصدرا ام  ۵

 صنایع ماشینهای الکتریکی جوین  ۶

 صنعتی تولیدی دیزل سنگین  ۷

 لوله گستر اسفراین  ۸

 ماشین سازی پارس  ۹

 توسعه حمل و نقل ریلی گسترش  ۱۰

 نوسازساختمان و خدمات   ۱۱

 ماشین سازی تبریز  ۱۲

 مجتمع صنعتی اسفراین  ۱۳

 مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران  ۱۴

 مدیریت طرحهای صنعتی ایران  ۱۵

 مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران  ۱۶

 اطالعات) ی(مركز گسترش فناور  مرکز تحقیقات و خدمات خودکفایی  ۱۷

 (مرتب نو) رانیا ینیگسترش كارآفر   ۱۸

 مهندسین مشاور صنعتی ایران  ۱۹

 نیمه هادی عماد  ۲۰

 کشت و صنعت و نیشکر هفت تپه   ۲۱

 اروندان یساز یكشت  ۲۲

 سازی لرستانماشین  ۲۳

 پایساز  ۲۴

 صنایع آموزشی  ۲۵



 پژوهشکده سیستمهای پیشرفته صنعتی  ۲۶

 اراك یساز نیماش  ۲۷

 كاوش یقاتیشهرك تحق  ۲۸

 صنعت پلی استر لرستان  ۲۹

 گسترش صنایع قائن  ۳۰

 رانیگسترش انفورماتیک ا  ۳۱

 مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران  ۳۲

 )یستی(گسترش صنعت علوم ز  یست فن آور یگسترش ز   ۳۳

 شرفتهیگسترش مواد پ  ۳۴

 ع نفت و گاز سرویتوسعه صنا  ۳۵

 یتوسعه صادرات صنعت  ۳۶

 و)ع خودری(توسعه صنا پژوهشهای فرا صنعتی گسترش  ۳۷

 فردوس یكارخانجات نساج  ۳۸

 ت زهره كاشمریگران ید كاشیتول  ۳۹

 ع و صادرات فارسیتوسعه صنا  ۴۰

 انیبرل یش نمك طبیپاال  ۴۱

 گسترش چراغ دانش  ۴۲

 پودر مشهد یآهنگر   ۴۳

 ن كارین آذیآراماش  ۴۴

 ه كرمانشاهیپاك ما  ۴۵

 نیگسترش گام افر  یومینینگ چرخ آلومیر   ۴۶

 بتفتان قال  ۴۷

 بم  ییع غذایتوسه صنا  ۴۸

 ستمیكارتك س  ۴۹

 درو لندرایا یگروه صنعت  ۵۰

 شبکه مبادالت غیر بورسی سازمان گسترش  ۵۱

 دیشه خرم بیاف شید الیتول  ۵۲

 مر صنعت جنوبیپل  ۵۳

 بازرگانی ایدرو  ۵۴

 رنا یه گذار یسرما  ۵۵

 پاید سایتول یرانیسهام ا  ۵۶

 رن خودرویا  ۵۷



 ره و تأمین منابع مالی ایدروخدمات مشاو  ۵۸

 ده جام توسیسپ  ۵۹

 گل نقش توس  ۶۰

 پلور سبز یگروه صنعت  ۶۱

 طراحی مهندسی و ساخت تجهیزات و ابزار آالت سایپا  ۶۲

 ج فارسیخل ییایمیش یمرهایگسترش پل  ۶۳

 واگن پارس  ۶۴

 الگانت سمنان یمشاركت  ۶۵

 گسترش اركان لوله همدان  ۶۶

 لم آراالمپ تصویر عا  ۶۷

 مهندسی و اجرای طرحهای کشاورزی  ۶۸

 بهمن یدیكارخانجات تول  ۶۹

 رانیا یتراكتور ساز  یخته گر یر   ۷۰

 توسعه نفت و گاز آریا  ۷۱

 شیمی گستر پردیس  ۷۲

 صنعت کاشی کاوه   ۷۳

 پیشتازان فناوری طال  ۷۴

 توسعه صنایع گاز لنگرود  ۷۵

 کارگاز سیستم  ۷۶

 اشکودا پارس  ۷۷

 س پیرکس شرقپار  ۷۸

 صنایع معدنی پارس  ۷۹

 ین راز یالفل یمیمجتمع پتروش  ۸۰

 وند توسیپا یصنعت یدیتول  ۸۱

 انیرانیرشد ا یه گذار یتوسعه سرما  ۸۲

 د روغن دانه ارجان گستریتول  ۸۳

 زراعت چوب هامون  ۸۴

 انهیان شرق خاور میل مواد پارسیافت و تبدیع باز یصنا  ۸۵

 رفت سلولزیع جیصنا  ۸۶

 روزیا گستر پیمیك ییایمیع شیصنا  ۸۷

 روگسترش كردستانیع نیصنا  ۸۸

 گستر زنجان ییطال  ۸۹



 گسترش سنگ گرد  ۹۰

 گسترش سنگ هامون بلوچ  ۹۱

 برتر یایمیع كیگسترش صنا  ۹۲

 گستر شفق پارسلوله  ۹۳

 روزآباد فارسیف یساز نیماش  ۹۴

 نخل بلوچ سراوان  ۹۵

 كویگستر ن یمیش  ۹۶

 پناسوز  ۹۷

 رانیشرفته ایپ یتكنولوژ   ۹۸

 درویچارتر ا  ۹۹

 دندش كار  ۱۰۰

 رانیع پوست و چرم ایصنا  ۱۰۱

 سازمه یمعدن  ۱۰۲

 صنایع دریایی ایران  ۱۰۳

 مهندسی و ساخت صنایع نفت ایران  ۱۰۴

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

  (توانیر)

 رانینو ا یها یسازمان انرژ   ۱۰۵

 رانیا یو انرژ  یسازمان بهره ور   ۱۰۶

 برق سهند یروید نیتول  ۱۰۷

 برق آبادان یروید نیتول  ۱۰۸

 ج فارسیبرق خل یروید نیتول  ۱۰۹

 رازیبرق استان ش یرویع نیتوز   ۱۱۰

 ر احمدیه و بویلویبرق كهك یرویع نیتوز   ۱۱۱

 نالیبرق استان گ یرویع نیتوز   ۱۱۲

 برق شهرستان اهواز یرویع نیتوز   ۱۱۳

 برق استان خوزستان یرویع نیتوز   ۱۱۴

 برق جنوب كرمان یرویع نیتوز   ۱۱۵

 برق  تهران بزرگ یرویع نیتوز   ۱۱۶

 برق استان قم یرویع نیتوز   ۱۱۷

 برق استان زنجان یرویع نیتوز   ۱۱۸

 د برق زاگرسیتول  ۱۱۹



 برق استان مازندران یرویع نیتوز   ۱۲۰

 جانیبرق آذربا یرویع نیتوز   ۱۲۱

 یار یبرق چهار محال بخت یرویع نیتوز   ۱۲۲

 برق مركز خراسان یرویع نیتوز   ۱۲۳

 نیبرق استان قزو یرویع نیتوز   ۱۲۴

 المیبرق استان ا یرویع نیتوز   ۱۲۵

 برق غرب مازندران یرویع نیتوز   ۱۲۶

 لیبرق اردب یرویع نیتوز   ۱۲۷

 تانبرق لرس یرویع نیتوز   ۱۲۸

 یبرق خراسان شمال یرویع نیتوز   ۱۲۹

 برق استان سمنان یرویع نیتوز   ۱۳۰

 برق استان فارس یرویع نیتوز   ۱۳۱

 برق استان گلستان یرویع نیتوز   ۱۳۲

 زیبرق تبر  یرویع نیتوز   ۱۳۳

 برق همدان یرویع نیتوز   ۱۳۴

 برق جنوب خراسان یرویع نیتوز   ۱۳۵

 ن و بلوچستانستایبرق استان س یرویع نیتوز   ۱۳۶

 برق استان هرمزگان یرویع نیتوز   ۱۳۷

 یجان شرقیبرق آذربا یرویع نیتوز   ۱۳۸

 یبرق مركز  یرویع نیتوز   ۱۳۹

 برق شهرستان مشهد یرویع نیتوز   ۱۴۰

 برق استان كرمانشاه یرویع نیتوز   ۱۴۱

 برق استان بوشهر یرویع نیتوز   ۱۴۲

 زدیبرق استان  یرویع نیتوز   ۱۴۳

 برق اصفهان یروینع یتوز   ۱۴۴

 استان تهران یبرق نواح یرویع نیتوز   ۱۴۵

 برق استان كردستان یرویع نیتوز   ۱۴۶

 برق استان شمال كرمان  یرویع نیتوز   ۱۴۷

 برق شهرستان اصفهان یرویع نیتوز   ۱۴۸

 برق غرب تهران یرویع نیتوز   ۱۴۹

 روانیبرق ش یرو ید نیتول  ۱۵۰

 لیبرق سبز منج یروید نیتول  ۱۵۱



 ستونیبرق ب یروید نیتول  ۱۵۲

 برق سنندج یروید نیتول  ۱۵۳

 برق كرمان یروید نیتول  ۱۵۴

 رانیا یروگاهیرات نیتعم  ۱۵۵

 برق دماوند یروید نیتول  ۱۵۶

 نالودیبرق ب یروید نیتول  ۱۵۷

  زیر مجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران یهاتیها و فعالبنگاه

 فوالد یصنعت یروه ملگ  ۱۵۸

 ملی فوالد ایران  ۱۵۹

 مس مزرعه (سونگون)  ۱۶۰

 دوك)یمس شهر بابك (م  ۱۶۱

 ذغال سنگ كرمان  ۱۶۲

 یذغال سنگ البرز غرب  ۱۶۳

 رانیا ینایآلوم  ۱۶۴

  یذغال سنگ البرز شرق  ۱۶۵

 رانیا یسنگ آهن مركز   ۱۶۶

 تهیه و تولید مواد اولیه فوالد خراسان  ۱۶۷

 جانید آذربافوال  ۱۶۸

 یذغال سنگ البرز مركز   ۱۶۹

 رانیا ید مواد معدنیه وتولیته  ۱۷۰

 تكوین  ۱۷۱

 اسکو تک  ۱۷۲

 I.C.S یبازرگان  یخدمات صنعت  ۱۷۳

 (خدمات بازرگانی فوالد) صنایع معدنی ایران بازرگانی معادن و  ۱۷۴

 ن معدنینو یو فن آور  یت ، مهندسیر یمد  ۱۷۵

 نورد یانبارها  ۱۷۶

 ع و معادن یوزارت صنا یپزوهش یموسسه آموزش  ۱۷۷

  یم المهدینیمجتمع آلوم  ۱۷۸

 رانیا یقات و كاربرد مواد معدنیموسسه تحق  ۱۷۹

 فوالد زاگرس  ۱۸۰

 مجتمع آلومینیوم جنوب  ۱۸۱

 آهن و فوالد ارفع  ۱۸۲



 بدیفوالد م  ۱۸۳

 روی مهدی آباد  ۱۸۴

 انه احداثیپا  ۱۸۵

 فتصنعتی فر و کروم با  ۱۸۶

 ورق خودرو چهار محال و بختیاری  ۱۸۷

 كیرتیا  یمهندس ین المللیب  ۱۸۸

 فوالد اکسین خوزستان  ۱۸۹

 )یبردار (قبل از بهره وم كاوه خوزستانینیآلوم  ۱۹۰

 فوالد کاوه جنوب کیش  ۱۹۱

 فوالد شرق کاوه  ۱۹۲

 سنگ آهن گوهر زمین  ۱۹۳

 تولید روی ایران  ۱۹۴

 رانیانآهن و فوالد غدیر ای  ۱۹۵

 كشور یخدمات اكتشاف  ۱۹۶

 طالی ایران  ۱۹۷

 چادرملو  ۱۹۸

 گل گهر  ۱۹۹

 جانیآذربا یامنطقه  ۲۰۰

 های زغال سنگ پایدانافرآورده  ۲۰۱

  یو اكتشافات مواد معدن یحفار  یمهندس  ۲۰۲

 رانیتوسعه سنگ ا  ۲۰۳

  یمیع پتروشیصنا یزیر مجموعه شرکت مل یت هایبنگاه ها و فعال

 زاگرس یمیتروشپ  ۲۰۴

 رانیا یمیپتروش یبازرگان  ۲۰۵

 پازارگاد یر صنعتیات غیعمل  ۲۰۶

 دماوند یمیپتروش  ۲۰۷

 کاالی پتروشیمی  ۲۰۸

 یمیع پتروشیت توسعه صنایر یمد  ۲۰۹

 عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی  ۲۱۰

 یمیره آوران فنون پتروش  ۲۱۱

 ش)ی(پو یمیپتروش یآور شركت پژوهش و فن  ۲۱۲

 ن الملل یب یمیپتروش یبازرگان  ۲۱۳



 ن المللیب یمیپتروش  ۲۱۴

 عملیات غیرصنعتی و خدمات پتروشیمی  ۲۱۵

 نیمب یمیپتروش  ۲۱۶

 بوشهر  یمیپتروش  ۲۱۷

 رازیش یمیپتروش  ۲۱۸

 اروند یمیپتروش  ۲۱۹

 هیبرزو یمیپتروش  ۲۲۰

 انید تند گویشه یمیپتروش  ۲۲۱

 پتروشیمی فجر  ۲۲۲

 ستونیب یمیپتروش  ۲۲۳

 پتروشیمی ارومیه  ۲۲۴

 پتروشیمی خوزستان  ۲۲۵

 پتروشیمی بوعلی سینا  ۲۲۶

 پتروشیمی تبریز  ۲۲۷

 پتروشیمی بندر امام  ۲۲۸

 ه)ی(عسلو پارس یمیپتروش  ۲۲۹

 ریاك غدیاوره و آمون یمیپتروش  ۲۳۰

 SGSت آریا یفیخدمات ك  ۲۳۱

 المیا یمیپتروش  ۲۳۲

 دیمروار  یمیپتروش  ۲۳۳

 مرجان یمیپتروش  ۲۳۴

 )یمیپتروش ین آتیع تأمی(صنا گسترش صنایع پا�ن دستی پتروشیمی  ۲۳۵

 توسعه صنایع پا�ن دستی پتروشیمی   ۲۳۶

 پتروشیمی هگمتانه  ۲۳۷

 گذاری پتروشیمیسرمایه  ۲۳۸

 باختر یمیپتروش  ۲۳۹

 پتروشیمی مارون  ۲۴۰

 پتروشیمی جم  ۲۴۱

  رانیا یصنعت یع كوچك و شهركهایزیر مجموعه سازمان صنا یت هایفعال بنگاه ها و

 یاستان مركز  یصنعت یشهركها  ۲۴۲

 النیاستان گ یصنعت یشهركها  ۲۴۳

 استان فارس یصنعت یشهركها  ۲۴۴



 استان سمنان یصنعت یشهركها  ۲۴۵

 زدیاستان  یصنعت یشهركها  ۲۴۶

 استان مازندران یصنعت یشهركها  ۲۴۷

 استان كرمان  یصنعت یركهاشه  ۲۴۸

 ر احمدیه و بویلویاستان كهك یصنعت یشهركها  ۲۴۹

 استان بوشهر یصنعت یشهركها  ۲۵۰

 لیاستان اردب یصنعت یشهركها  ۲۵۱

 یجان شرقیاستان آذربا یصنعت یشهركها  ۲۵۲

 استان خراسان یصنعت یشهركها  ۲۵۳

 یار یاستان چهارمحال بخت یصنعت یشهركها  ۲۵۴

 تهران یصنعت یكهاشهر   ۲۵۵

 استان قم یصنعت یشهركها  ۲۵۶

 یجان غربیاستان آذربا یصنعت یشهركها  ۲۵۷

 استان اصفهان  یصنعت یشهركها  ۲۵۸

 استان زنجان یصنعت یشهركها  ۲۵۹

 نیاستان قزو یصنعت یشهركها  ۲۶۰

 روزكوهیاستان ف یصنعت یشهركها  ۲۶۱

 استان كرمانشاه یصنعت یشهركها  ۲۶۲

 استان هرمزگان  یصنعت یكهاشهر   ۲۶۳

 ستان و بلوچستانیاستان س یصنعت یشهركها  ۲۶۴

 استان لرستان یصنعت یشهركها  ۲۶۵

 استان گلستان یصنعت یشهركها  ۲۶۶

 استان خوزستان یصنعت یشهركها  ۲۶۷

 استان كردستان  یصنعت یشهركها  ۲۶۸

 استان یصنعت یشهركها  ۲۶۹

 استان همدان یصنعت یشهركها  ۲۷۰

 الم یاستان ا یصنعت یشهركها  ۲۷۱

  یزیر مجموعه وزارت مسكن و شهرساز  یت هایبنگاه ها و فعال

  شرکت ساختمانی و شهرسازی واوان  ۲۷۲

  یساز  یزیر مجموعه سازمان خصوص یت هایبنگاه ها و فعال

 قند كرج   ۲۷۳

 مان لوشان یس  ۲۷۴



  یبافت ازاد  ۲۷۵

 راز یش یروغن نبات  ۲۷۶

 آرمكو  -لیاتومب تورایراد  ۲۷۷

 مازندران  ینساج  ۲۷۸

 ن یمارگار   ۲۷۹

 شازند قند  ۲۸۰

 ران رشت یك ایالكتر   ۲۸۱

 ران یستون ایپ  ۲۸۲

 قند چهارمحال   ۲۸۳

 جهان                            یروغن نبات  ۲۸۴

 …پروفیل یخچا ل - ا یران پویا  ۲۸۵

 مشهد  یبسته بند   ۲۸۶

 مان شمال یس  ۲۸۷

 اتمسفر  ۲۸۸

 شكر  ۲۸۹

 پایپالسكو كار سا  ۲۹۰

 ران یشه ایپشم ش  ۲۹۱

 جام جهان نما   ۲۹۲

 شابوریقند ن  ۲۹۳

 پارس متال  ۲۹۴

 گروه صنعتی ... - ران ینقش ا  ۲۹۵

 ن مدیج  ۲۹۶

 قنددزفول   ۲۹۷

 اسوج یقند  ۲۹۸

 الن یفرش گ  ۲۹۹

 قوه پارس   ۳۰۰

 بافكار  ۳۰۱

 جامكو   ۳۰۲

 انجه یپشمباف  ۳۰۳

 صنعتی نورد و... - ل پارس یپروف  ۳۰۴

 ل یلوازم برق اتومب  ۳۰۵

 پارس فاستون   ۳۰۶



 زد یدرخشان   ۳۰۷

 كفش شادان پور  ۳۰۸

 ران ین ایعالء الد  ۳۰۹

 كاغذ پارس   ۳۱۰

 راز یش یپارچه باف  ۳۱۱

 كاشان  یو بافندگ یسندگیر   ۳۱۲

 قائم شهر  یكاغذ ساز   ۳۱۳

  قرقره نختاب اصفهان  ۳۱۴



 

  رانیت منابع آب ایر یزیر مجموعه شرکت مد یت هایبنگاه ها و فعال

 فرآب   ۳۱۵

 نه رودیزر  یو زهكش یار یآب یهااز شبكه یبردار بهره  ۳۱۶

 یزهره و جراح یو زهكش یار یآب یهااز شبكه یبردار بهره  ۳۱۷

 نیدشت قزو یو زهكش یار یآب یهااز شبكه یبردار بهره  ۳۱۸

 نده رودیع آب زایو توز  یبردار بهره  ۳۱۹

 النیگ یو زهكش یار یاز شبكه آب یبردار بهره  ۳۲۰

 كرخه و شاوور یو زهكش یار یآب یهااز شبكه یبردار بهره  ۳۲۱

 ه شمال خوزستانیناح یو زهكش یار یاز شبكه آب یبردار بهره  ۳۲۲

 د و انتقال آب جنوب شرقیتول یبردار بهره  ۳۲۳

 مارون یو زهكش یار یآب یاهاز شبكه یبردار بهره  ۳۲۴

 تهران یو زهكش یار یآب یهااز شبكه یبردار بهره  ۳۲۵

 گانیدشت گلپا یو زهكش یار یآب یهااز شبكه یبردار بهره  ۳۲۶

 ع آب مازندرانیو توز  یبردار بهره  ۳۲۷

 فارس یو زهكش یار یاز شبكه آب یبردار بهره  ۳۲۸

 گتوند یو زهكش یار یآب یهااز شبكه یبردار بهره  ۳۲۹

 ناب رودیم یو زهكش یار یاز شبكه آب یبردار بهره  ۳۳۰

 دشت گرمسار یو زهكش یار یآب یهااز شبكه یبردار بهره  ۳۳۱

 بوشهر یو زهكش یار یآب یهااز شبكه یبردار بهره  ۳۳۲

 مانیروگاه مسجد سلیاز سد و ن یبردار د و بهرهیت تولیر یمد  ۳۳۳

 دشت ساوه یو زهكش یار یآب یهااز شبكه یبهره بردار   ۳۳۴

 روگاه دزیاز سد و ن یبردار د و بهرهیت تولیر یمد  ۳۳۵

 دشت مغان یو زهكش یار یآب یهااز شبكه یبردار بهره  ۳۳۶

  رانیا یاسالم یزیر مجموعه شرکت راه آهن جمهور  یهاتیها و فعالبنگاه

 ابنیه فنی راه آهن خدمات خط و  ۳۳۷

 سات (باالست)یساختمان و تأس یخدمات مهندس  ۳۳۸

 رجاء یمسافر  یشركت قطارها  ۳۳۹

 (مترا) مهندسین مشاور توسعه راه آهن ایران  ۳۴۰

 لیپا ر یسا  ۳۴۱

 شم پارسیل ابر یر   ۳۴۲

 حمل و نقل ریلی نیرو  ۳۴۳



 توکا ریل  ۳۴۴

 ل جنوبیفوالد ر   ۳۴۵

 رانیا یاسالم یجمهور  یرانیكشت یبیحمل و نقل ترك  ۳۴۶

 لیمند ر س یلیحمل و نقل ر   ۳۴۷

 واگن پارس  ١***

  رانینفت ا یمجموعه شرکت ملزیر یهاتیها و فعالبنگاه

 (هلیکوپتری ایران) خدمات هلیکوپتری   ۳۴۸

 پترو پارس  ۳۴۹

 رانیتوسعه پترو ا  ۳۵۰

 پشتیبانی ساخت و تهیه کاالی نفت تهران  ۳۵۱

 ن جنوبیتورب یزات صنعتیو تجه یخدمات مهندس  ۳۵۲

 نفت یبانیو پشت یر خدمات تراب  ۳۵۳

 رانیا یرا حفار یپ  ۳۵۴

 شمال یحفار   ۳۵۵

 ملی حفاری ایران  ۳۵۶

 کیا - مهندسی ساختمان صنایع نفت  ۳۵۷

 خدمات رفاهی نفت  ۳۵۸

  یعیو منابع طب ی، دامید محصوالت كشاورز یزیر مجموعه شرکت تول یهاتیها و فعالبنگاه

 کشت و صنعت شهید بهشتی   ۳۵۹

 گوشت فارس  ۳۶۰

 کشت و صنعت جیرفت   ۳۶۱

 یید رجایكشت و صنعت شه  ۳۶۲

 مغان یشركت كشت و صنعت دامپرور   ۳۶۳

 رانیشم ایشركت پرورش كرم ابر   ۳۶۴

 شركت نكا چوپ  ۳۶۵

 شركت جنگل شفا رود  ۳۶۶

 میچوب فر  یع و بهره بردار یشركت صنا  ۳۶۷

 د رودیسف یو دامپرور  یشركت كشاورز   ۳۶۸

  ایران یدولت یزیر مجموعه شرکت بازرگان یهاتیها و فعالبنگاه

 (عاجكو) سردخانه زراعی تهران  ۳۶۹

                                                
 و سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران است، شرکت واگن پارس متعلق به دو شرکت مادرتخصصی راه آهن جمهوري اسالمی ایران ١

 شده است.بنابراین ردیف آن یک بار محاسبه 



 سردخانه بزرگ فارس  ۳۷۰

 سردخانه سام  ۳۷۱

 ج فارسیخل یالمللنیحمل ونقل ب  ۳۷۲

 یتجار  یكاال یبازرس یالمللنیب  ۳۷۳

 كسیران ترانیا  ۳۷۴

 آبادان ییایحمل و نقل و خدمات در   ۳۷۵

 سردسیرکشت و صنعت   ۳۷۶

  زیر مجموعه شرکت مدیریت ساخت و تهیه کاالی آب و برق (ساتکاب) یت هایبنگاه ها و فعال

 شیآب و برق ك  ۳۷۷

 ع آب و برق (صبا)یصنا  ۳۷۸

 ر) یبرق (مشان یخدمات مهندس  ۳۷۹

 النیگ یتولیدی کانال و قطعات بتن  ۳۸۰

 مقره سازی ایران  ۳۸۱

 ران ترانسفو یا  ۳۸۲

  یزیر مجموعه شرکت خدمات كشاورز  یهاتیعالها و فبنگاه

 ژهیو یمایخدمات هواپ یشركت سهام  ۳۸۳

 آب و خاك كشور یشركت خدمات مهندس  ۳۸۴

 امور دام كشور یبانیشركت پشت  ۳۸۵

 یكشاورز  یتیخدمات حما  ۳۸۶

  زیر مجموعه سازمان تربیت بدنی یت هایبنگاه ها و فعال

 یاماكن ورزش یتوسعه و نگهدار   ۳۸۷

 س)ی(پرسپول یروز یپ یورزش یفرهنگ  ۳۸۸

 استقالل یورزش یباشگاه فرهنگ  ۳۸۹

  زیر مجموعه شرکت ملی گاز ایران یت هایبنگاه ها و فعال

 ر اصفهان)ی(ق  ٢د بلند یش گاز بیپاال  ۳۹۰

 ز)ی(روغن موتور البرز تبر  رانیگاز خودرو ا  ۳۹۱

  نیزیر مجموعه وزارت بازرگا یت هایبنگاه ها و فعال

 فرش ایران  ۳۹۲

 المللی جمهوری اسالمی ایرانهای بیننمایشگاه  ۳۹۳

  زیر مجموعه شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران(هما) یت هایبنگاه ها و فعال

 هما یهاگروه هتل  ۳۹۴

  زیر مجموعه وزارت راه و ترابری یت هایبنگاه ها و فعال 



  هزات راین آالت و تجهین ماشیشرکت تام  ۳۹۵

  زیر مجموعه شرکت راهداری و حمل و نقل جاده ای یت هایبنگاه ها و فعال

  رسوتر)یه (ایران و روسینقل ا خاص مختلط امور حمل و یسهام  ۳۹۶

  حمل ونقل کشور یر بناهایزیر مجموعه شرکت ساخت وتوسعه ز  یت هایبنگاه ها و فعال

  رانیا یهاسازمان توسعه راه  ۳۹۷

  زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی یهات یبنگاه ها و فعال

  یع جانبیشكر و صنایشركت توسعه ن  ۳۹۸

  زیر مجموعه وزارت راه و ترابری یت هایبنگاه ها و فعال

  ك خاكیو مكان یشگاه فنیآزما  ۳۹۹

  یقات و فن آور یزیر مجموعه وزارت علوم، تحق یت هایبنگاه ها و فعال

  انتشارات علمی و فرهنگی ایران  ۴۰۰

  زیر مجموعه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری یت هایگاه ها و فعالبن

  شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی  ۴۰۱

 


