
  ١وست شماره یپ

 یاست هایس ی) قانون اجرا٢گروه سه ماده ( یت هایبنگاهها و فعال 

  ی) قانون اساس٤٤اصل چهل و چهارم( یكل

  

  ت هایبنگاه ها و فعال نام  ردیف

 رانیسازمان توسعه برق ا  ۱

 رانیت شبكه برق ایر یشركت مد  ۲

  رانینفت ا یشرکت مل  ۳

 ز جنوبید مناطق نفت خیتول  ۴

 رانیا یناطق مركز نفت م  ۵

 نفت فالت قاره  ۶

 نفت خزر  ۷

 نفت و گاز پارس  ۸

 نفت و گاز كارون یبهره بردار   ۹

 نفت و گاز گچساران یبهره بردار   ۱۰

 نفت و گاز شرق یبهره بردار   ۱۱

 نفت و گاز غرب یبهره بردار   ۱۲

 نفت و گاز زاگرس جنوب یبهره بردار   ۱۳

 یر نفت و گاز آغاجا یبهره بردار   ۱۴

 نفت و گاز مارون یبهره بردار   ۱۵

 مانینفت و گاز مسجد سل یبهره بردار   ۱۶

 اروندان یبهره بردار   ۱۷

 پارس یانرژ  یژه اقتصادیمنطقه و  ۱۸

 رانیسازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسالمی ا  ۱۹

 افست  ۲۰

 )یرساخت (طرح و توسعه شبكه مخابراتیشركت ارتباطات ز   ۲۱

 یوییم مقررات و ارتباطات رادیظسازمان تن  ۲۲



 یكشور  ییمایسازمان هواپ  ۲۳

 رانیجمهوری اسالمی ا یمایسازمان صدا و س  ۲۴

 دكنندگانیت مصرف كنندگان و تولیسازمان حما  ۲۵

 یسازمان حسابرس  ۲۶

 مسلح یروهایپرسنل ن ین خدمات درمانیسازمان تأم  ۲۷

 رانیا یمه مركز یب  ۲۸

 رانیمه ایب  ۲۹

 رانیا یبانك مل  ۳۰

 بانك مسكن  ۳۱

 جمهوری اسالمی ایران یبانك مركز   ۳۲

 یبانك كشاورز   ۳۳

 بانك صنعت و معدن  ۳۴

 بانك سپه  ۳۵

 بانك توسعه صادرات  ۳۶

 بانك توسعه تعاون  ۳۷

 سازمان خدمات پست دولتی  ۳۸

 كیع قطعات الكترونیشرکت صنا  ۳۹

 رانیز ایا یشرکت سهام  ۴۰

 رازیك شیالكترونع یشرکت صنا  ۴۱

 رانیع مخابرات صا ایشرکت صنا  ۴۲

 ك  اصفهانیع اپتیشرکت صنا  ۴۳

 رانیك ایع الكترونیشرکت صنا  ۴۴

 سازمان صنایع هوافضا  ۴۵

  سازمان صنایع هوایی  ۴۶

 شرکت صنایع هواپیمایی ایران  ۴۷

 شرکت پشتیبانی و نوسازی بالگردهای ایران  ۴۸

 ایرانشرکت صنایع هواپیماسازی   ۴۹

 شرکت صنایع هوایی قدس  ۵۰

 ع دفاع یسازمان صنا  ۵۱



 


