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361تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، خیابان توپچی، شماره 88113938 ارایه خدمات مخابراتی ثابت و سیارشرکت مخابرات ایران1

2161تهران ، پونک ، بلوار شهید مخبری ، خیابان افخمی جنوبی ، پالک 9-44406651تولید کننده انواع کابلهای مخابراتی مسی و نوری ، برق ، کابلهای ترکیبی کارخانجات تولیدی شهید قندی2

6061 تیر ، خیابان شهید سرهنگ لطفی ، پ 7تهران ، میدان 8787ارائه خدمات به مشترکین مخابرات همراه اول و ثابتشرکت خدمات اول مخابرات3

ارائه خدمات مخابراتی و ارتباطی تلفن ثابتشرکت مخابرات استان تهران4
88810156-

88833300
61تهران ، خیابان کریم خان ، خیابان استاد نجات الهی شمالی ، ساختمان مرکزی

1861تهران ، خیابان احمد قصیر ، خیابان شانزدهم ، ساختمان شماره 8173اپراتور تلفن همراه اعتباریگسترش ارتباطات تالیا5

ارتباطات ضحی کیش6
ارائه دهنده خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات به منظور هوشمندسازی زیرساخت های 

شهری
61 ، ساختمان الماس ، طبقه سوم57خیابان جردن ، ناهید غربی ، خیابان اختران ، پالک 96660000

توسعه سامانه بهنگام غدیر7
نخستین ارائه دهنده سامانه ارم 

(آی پی مدیا  )
661کوچه سرو پالک  (نلسون ماندال  )تهران ، بلوار آفریقا 021-1535

9261 ، واحد 9تهران ، ابتدای پاسداران ، خ گل نبی ، برج زمرد ، طبقه 29700تجهیزات مخابرات و شبکهنوران ارتباطات پایور8

88626784خدمات ارزش افزودهپارس تله پرومو کیش9
تهران ، خیابان شیخ بهایی جنوبی ، بلوار آقاعلیخانی ، خ گلستان ، مجتمع اداری گلستان ، واحد 

502
61

1361تهران ، بزرگراه ستاری ، بلوار فردوس ، خیابان علی حسینی ، کوچه پنجم ، پ 44052100تولید و طراحی مراکز تماس و مرکز پیام رادیویی پرتو داده10

بهینه پردازش11

ارتباطات و فناوری اطالعات

1561 ، واحد 194تهران ، پاسداران ، گلستان پنجم ، تقاطع اسالمی ، پالک Billing22551400ارائه راهکار جامع و یکپارچه 

325D1تهران، خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، خیابان توپچی، شماره 88113938 ارایه خدمات مخابراتی ثابت و سیارشرکت مخابرات ایران12

71همراه اول- شرکت ارتباطات سیار ایران 13

91-948شماره - نبش خ سهروردی- خ مطهریIT26209403فناپ- فناوری اطالعات وارتباطات پاسارگاد آریان 14

92-8ساختمان آسیا تک- 290شماره - بعد ار خیابان میر عماد- خ بهشتی- تهران 82144000اینترنت پر سرعتانتقال داده های آسیا تک15

93-78 واحد 2ط - ساختمان مرجان - میدان شهدا -رفسنجان 03434251033تولید نسل جدید کابل های فیبر نوریصنایع نیرو و ارتباطات آرمان صنعت رفسنجان16

94-78 واحد 109 ساختمان 3بن بست اول پ-بلوار اعظم - شیخ بهایی جنوبی- خیابان مالصدرا 9-88616448فناوری اطالعاتدلتا گلبال17

95-118کوچه عرفی شیرازی پ- شیخ بهائی شمالی - خ مالصدرا 47-88608838کلیه فعالیت های مهندسی ، مشاوره و اجرامشاوران سدید ارتباط گستر18

19TelzasIndustrial Batteries - DC Power supply0048 94 37 29 7508-95A

20Sadid Consultant Connection 

Developer Co.
88608838-478-95A

96-8بانک ملت21

96A-988خ نگارستان پ- شهرک سازه گستر سایپا -  جاده قدیم تهران کرج 18کیلومتر 9-46079811تولید لوله های مخابراتیلوله و اتصاالت البرز22

97-68بن بست طالیی پ - خ ناطق نوری - خ گل بن - پاسداران -تهران power solutions24832000فرپام- فرازپنداران آریا موج 23

98-18پالک - 3ساختمان شماره - نبش کوچه هشتم - نیلو . خ- میدان ونک 13-88773211امور مخابراتیصنایع الکنرونیک زعیم24

910-8نشریه تخصصیدنیای کامپیوتر وارتباطات25

911-8نشریه تخصصیماهنامه شبکه26

912-8صبا باتری- توسعه منابع انرژی توان 27

912A-28بلوار شهید جوریکی نبش سپیدار پ- (قیصر امین پور )میدان شهرداری -سعادت آباد22361159تولید تجهیزات انتقال نوری(فانا )فناوری ارتباطات نوری امین 28

913-158پ - خ دوم- خ سید جمال الدین اسد آبادی- تهران9-88984321طراحی و ساخت مراکز تلفنکارا تلفن29

914-8جنب سایت ماهواره ای بومهن- جاده دماوند 20کیلومتر76250250شرکت های دانش بنیانپارک فناوری پردیس30

914-8مرکز رشد فناوری نخبگان31

914A-1378واحد - مجتمع تولید ارم - درخت سبز -جزیره کیش NGN/ IMS/contact center/ IPphone IPPBX07693119111صنایع ارتباطی آوا32

914B-8سینا کاوش33

914C-8صناب- صنایع برتر قرن نوین34

915-88 واحد 2ط -ساختمان رکورد  - 566پ -نبش خیابان خرمشهر - سهروردی شمالی solarex88546295-7تولید انواع باتری سیداسید با برند پرداس انرژی35

916-2848پ - انتهای فاطمی غربی - تهران 66913650مخابرات، کامپیوتررایافون- رایانه سازان ارتباطات فوق نوین 36

تولید نصب و راه اندازی و نگهداری تجهیزات مخابراتیکارخانجات مخابراتی ایران37
02122845092-3  

07137268091
917-8 بلوار مدرس2کیلومتر - شیراز 

918-1378واحد - مجتمع تولید ارم - درخت سبز -جزیره کیش NGN/ IMS/contact center/ IPphone IPPBX07693119111صنایع ارتباطی آوا38

919-38 ط 3پ  - 19خ- گاندی جنوبی 84219191مخابراتیتحقیقاتی آزمون کیفیت39

40Azmoon Keytiat Co842191918-919A

41Teles 842191918-919A

42Huawei842191918-919A

43ZTE842191918-919A

1394 مهرماه 7 الی 4زمان - شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطالع رسانی 
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44Opnet842191918-919A

45CTC842191918-919A

46Sunsea842191918-919A

47Genew842191918-919A

48 Mswitch842191918-919A

49Nour Behineh Gostar Middle East (NBGME)0098 21 66 51 16 198-920A

920B-8نوربهینه گستر خاورمیانه50

920-8ک تیموری- خ لنگری- پاسداران- تهران IT26750212مخابراتو - الکترونیکصا ایران- صنایع الکترونیک ایران 51

921-8وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات- نرسیده به پل سید خندان- خ دکتر شریعتی- تهران41-88113340ارتباطات و فناوری اطالعاتشرکت ارتباطات زیر ساخت52

88113104-88113200ارتباطات و فناوری اطالعاتسازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی53
- وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات-17ورودی - نرسیده به پل سید خندان- خیابان شریعتی

روابط عمومی- 11طبقه 
8-922

84802002حاکمیت فناوری اطالعات در کشورسازمان فناوری اطالعات ایران54
-  پردیس  وزارت ارتباطات 22ورودی -ضلع جنوبی پل سیدخندان - خ دکتر شریعتی- تهران

سازمان فناوری اطالعات ایران
8-923

924-2298شماره - بعد از خیابان سرافراز- خیابان مطهری- تهران 88540300بانکپست بانک ایران55

925-8پژوهشگاه فضائی ایران56

926-8سازمان فضائی ایران57

927-8باشگاه پیام58

59
مرکز تحقیقات - پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات 

مخابرات ایران
8-928

929-8دانشکده پست و مخابرات60

930-8شرکت پست جمهوری اسالمی ایران61

931-8پارس ارتباطات62

932-208کوه نور پ- خیابان مطهری 88515167کارخانجات مخابراتیمجتمع صنعتی رفسنجان63

933-248 پ31خ-خ الوند -میدان آرژانتین 88775163ارتباطاتخدمات ارتباطی والکترونیکی ایرانیان نت64

934-28 ط 56پ - بانک کشاورزی  - 2ساختمان شماره - نبش  خ شهر آرا -جالل آل احمد88484830ارائه خدمات ماهواره ایایران سوالر65

ماموت تلکا66
خدمات مهندسی و - مراکز داده انرژی- شلتر- تولید انواع سایتهای اضطراری مخابراتی

مخابراتی
935-38 ط7خ هفتم پ (وزراء )خیابان خالد اسالمبولی 88103638/88103656

936-8خدمات ارتباطی ارگ جدید67

68Arg TelecomTelecommunication equipment009821 4287 21018-936A

69KeymileTelecommunication equipment009821 4287 21018-936A

937-18پالک - 3ساختمان شماره - نبش کوچه هشتم - نیلو . خ- میدان ونک 13-88773211امور مخابراتیصنایع الکنرونیک زعیم70

939-2768شماره - تقاطع رسالت - خیابان دماوند- تهران 50-77969600مخابراتصنایع ارتباطی پایا71

938-3778پالک - جنب بانک اقتصاد نوین - ابتدای خیابان مطهری - تهران 83868ارائه دهنده اینترنت پرسرعت بی سیمارتباطات مبین نت72

940،41-88پالک - نبش مهرداد - روبروی پارک ملت - خیابان ولیعصر27654089خدمات ارتباطی رایتل73

74Daniel Kia Companytelecom equipment and test equipment0098 21 88 06 16 278-942A

942-18پالک - خیابان پیروزان- میدان پیروزان- خیابان شیخ بهایی شمالی- تهران9-88061627طراحی و مشاوره و اجرای پروژه های مخابراتیدانیال کیا75

76Action Technologies0086 755 8623 897010-111

112-1410واحد - ساختمان هخامنش - نبش اردیبهشت شرقی - سردار جنگل - پونک - تهران 44480277تجهیزات انتقالپرشین ارتباط داده77

78Persian Ertebat Dade Co.
SDH, PCM, DLC, Telecom converters, telecom testers, amplifiers, 

access systems
0098 21 444 802 7710-112A

79AD-NET
SDH, PCM, DLC, Telecom converters, telecom testers, amplifiers, 

access systems
0098 21 444 802 7710-112A

80CTCU
SDH, PCM, DLC, Telecom converters, telecom testers, amplifiers, 

access systems
0098 21 444 802 7710-112A

81Veecom
SDH, PCM, DLC, Telecom converters, telecom testers, amplifiers, 

access systems
0098 21 444 802 7710-112A

82Grandway
SDH, PCM, DLC, Telecom converters, telecom testers, amplifiers, 

access systems
0098 21 444 802 7710-112A

83XGXC
SDH, PCM, DLC, Telecom converters, telecom testers, amplifiers, 

access systems
0098 21 444 802 7710-112A

84VCL
SDH, PCM, DLC, Telecom converters, telecom testers, amplifiers, 

access systems
0098 21 444 802 7710-112A
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85Huawei
SDH, PCM, DLC, Telecom converters, telecom testers, amplifiers, 

access systems
0098 21 444 802 7710-112A

86SIEMENS
SDH, PCM, DLC, Telecom converters, telecom testers, amplifiers, 

access systems
0098 21 444 802 7710-112A

87Fullwell
SDH, PCM, DLC, Telecom converters, telecom testers, amplifiers, 

access systems
0098 21 444 802 7710-112A

88Grancom
SDH, PCM, DLC, Telecom converters, telecom testers, amplifiers, 

access systems
0098 21 444 802 7710-112A

89Anyk
SDH, PCM, DLC, Telecom converters, telecom testers, amplifiers, 

access systems
0098 21 444 802 7710-112A

90Tongyu Communication0086 760 281 3905010-113

91Ningbo Jingkon Fiber Communication 

Apparatus
fiber optic communications equipment0086 574 657 866 3610-114

92Hangzhou DF Cable0086 571 5860 288810-115

93Chantswood 0086 1069 9466 8010-116

94Mobi Antenna Technologies0086 0755 8618 610010-117

95Beijing Linkdata Technologies0086 010 5280 168810-118

96Fujian Gui Comm Tech0086 1357 5743 61710-119

1111-110 واحد 10پ- ک هدیه - روبروی حسینیه ارشاد - خ شریعتی 26400884خدمات و مشاوره دستگاه های تست و اندازه گیری مخابراتیسامان صنعت جهان گستر97

98Kish SparkIT&network equipment, SDH transmission equipment0098 21 44 33 98 71310-1112

1112A-1410واحد 3خ یکم مجتمع تجاری سامان ط-میدان دوم شهران 3-44339871سیستم های مخابراتیکیش اسپارک99

100Pasna International Trading (Pardazan)electronics and communication equipment0060-123-97124210-1113

101Dargah Ertebat JadidEgobecure and Kurth Electronics products0098 71 32 31 69 9110-1114

102Kurth Electronic0049 71 21 97 55010-1114

1115-10ط اول - 8پ- ک چهارم -  خ  عشقیا ر- خ آپادانا 5-88985454تولید تجهیزات مخابراتیدقیق افزار ندا103

1116-510واحد  -24پ  -15ک -خ آقازاده فرد -خ دستگردی -خ شریعتی- تهران 26422806تامین قطعات و تجهیزاتسپنتا الکترونیک ایرانیان104

1117-10فکر برتر105

1118-1010پالک - ولیعصر . خ- بلوار کوهسار 44321105تولید دریچه منهول کامپوزیتآب صنعت فجرتهران106

1119-110واحد  - 65کوچه گودرزی پ- بعد از مطهری - خیابان سهروردی شمالی 83883فناوری اطالعات، اینترنت و شبکهارتباطات نسل جدید-آریان رسانه پارس107

1120-2710پ- خ پردیس -خ مالصدرا - میدان ونک 88195280پشتیبانی خدمات مخابراتی و خدمات ارزش افزودهارتباطات پرتو آبی108

1121-410 ط287پ- روبروی ترمینال شرق - خ دماوند 77724072طراحی و پیاده سازی سیستم های خورشیدیآردین صنعت پایدار109

1122-110واحد  -109پ- خ ابن یمین - سهروردی شمالی 2-88515650تولید کننده انواع رک های شبکه و مخابراتماهان سیستم ایلیا110

1123-14610خ بهار شیراز پ-میدان هفت تیر5-77683061تولیدپایا سیستم111

)05135414111طراح و تولید کننده مبدل های انرژینیان الکترونیک112 خط50 1124-21810شماره - خیابان چهارم- بلوار اندیشه- شهرک صنعتی توس- مشهد(

1125-14710 پ 14خ نوآوری - پارک فناوری پردیس - جاده دماوند 20کیلومتر 76250805مخابرات ،تولید مراکز تلفنمهندسی گویان افزار113

1126-1510پالک - خ شهدای صنعت-  راه آدران3بعد از - شهرستان بهارستان- تهران56454520لوله اتصاالت پی وی سی و پلی اتیلنلوله گستر خادمی114

1127-810 واحد4 ط 36 پ37خ -سید جمال الدین اسد آبادی88215558تامین عمده لوازم شبکه کابل و فیبر نوریمتن ارتباط شبکه115

1128-11210نبش کوچه بنفشه پ- خ شهید حبیب اله - خیابان ستارخان 4-66551971طراحی و ساخت دکلهای مخابراتیکیا سازه اهواز116

1128A-10دیجیترون117

1129-2610پالک -بسطامی . خ- ابتدای سهروردی شمالی- سید خندان - تهران 88735845آموزش دوره های شبکهعصر شبکه118

1129A-310 ط 108ساختمان شماره - خیابان مطهری 88347521طراحی و مهندسیاسپاک119

1130-610واحد - 3پالک- بن بست یکم- خ شنگرف- بلوار میرداماد26403611/12-22228026مخابراتمهر آذین پیام120

121Iskratel
telecommunication products and solutions for telcos, enterprises 

and industries
0038-64-207242310-1131

122EnatelDC power supply systems, hybrid and renewable power systems0038-521-87295010-1132

123Tejas Networks0091 80 41 79 46 001 80010-1133

1133B-610واحد - 52پالک - نبش کوچه نگار-باالتر  از میدانونک- خ ولیعصر- تهران88203207ارائه دهنده ارتباط رادیوئیفناوری اطالعات پرشین کیهان ارتباط124

125Keyhan Telecom0098 21 88 20 32 0710-1133A
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126ETK Kablo

copper telephone cables, fiber topic cables, control cables, 

electronic control cables, fire alarm cables, data cables, coaxial 

cables

0090 216 311 10 3410-1134

127Eser Telekomunikasyon
telecom voice wholesales services and satellite communication 

services
0090-312287730010-1135

1136-410طبقه - 13پالک - کوچه جهانسوز- خیابان الرستان- تهران22-87152120ارتباطات زیر ساخت(سومیکو)صنایع ارتباطات سومی128

129Sevomi Communication Industries (Sumico) 

(Tisfoun)
0098 21 87 15 21 2010-1136A

130CJSC Peter-Service

developer of solutions for the telecommunications industry, 

specializing in the design, implementation and maintenance of OSS 

/ BSS systems for large telecom operators

007 812 3261 29910-1137

131VR International FZE0048 798 097 09710-1138

1139A-10دبیر132

1139B-1810واحد3ساختمان کامیار ط-جنب بانک آینده -نرسیده به میدان محسنی-میردامادIT22229756ارتباطات سیار و روان ارتباط عصر133

134Ravan Ertebat (AEC)Radio TX equipment, IP network monitoring0098 21 22 22 97 5610-1139

1140-110واحد- 1طبقه - 58پالک - صحاف زاده. خ- علی اکبری. خ- خیابان مطهری - تهران 75-88513274 تامین کننده تجهیزات و راهکارهای مخابراتیمارگون ارتباط135

136Margon Communication
telecom & ip transmission equipments, SDH, PDH, Wifi, Radio, 

DSL
0098 21 8851 3274 7510-1140A

137Schmid Telecom AG  
telecom & ip transmission equipments, SDH, PDH, Wifi, Radio, 

DSL
0098 21 8851 3274 7510-1140A

138CXR 
telecom & ip transmission equipments, SDH, PDH, Wifi, Radio, 

DSL
0098 21 8851 3274 7510-1140A

139Raisecom 
telecom & ip transmission equipments, SDH, PDH, Wifi, Radio, 

DSL
0098 21 8851 3274 7510-1140A

140IRITEL 
telecom & ip transmission equipments, SDH, PDH, Wifi, Radio, 

DSL
0098 21 8851 3274 7510-1140A

141Youncta 
telecom & ip transmission equipments, SDH, PDH, Wifi, Radio, 

DSL
0098 21 8851 3274 7510-1140A

1424ipnet 
telecom & ip transmission equipments, SDH, PDH, Wifi, Radio, 

DSL
0098 21 8851 3274 7510-1140A

143SICE 
telecom & ip transmission equipments, SDH, PDH, Wifi, Radio, 

DSL
0098 21 8851 3274 7510-1140A

144PROLiNK 
telecom & ip transmission equipments, SDH, PDH, Wifi, Radio, 

DSL
0098 21 8851 3274 7510-1140A

145Beehe Electric (Taicang)0086 139 162 78 44010-1142

1143-1110پالک- کوچه میرزا حسنی - قائم مقام فراهانی . خ- بهشتی . خ88553917مخابراتیاتصال صنعت میانه146

147ESM - Etesal Sanat Mianeh / Comba Telecom

supplier of infrastructure and wireless enhancement solutions to 

mobile operators and enterprises. ESM portfolio includes wireless 

enhancement, antennas, transmission and access

8855391710-1143A

1144-10فاتک الکترونیک148

149Fatech0098 21 2289 343710-1144A

1145-4310پ- نبش بهشت برین - خ منظر نژاد-باالتر از میرداماد - خیابان شریعتی87104تجهیزات شبکه و مخابراتیتدبیر پرداز دلسا150

151Delsatelecommunication network equipment0098 21 87 10410-1145A

152ZyXELtelecommunication network equipment0098 21 87 10410-1145A

153MicroTik telecommunication network equipment0098 21 87 10410-1145A

1146-10رسا رایان سینا154

155Rasa Rayan Sina servers, router, switches and end to end solutions0098 21 8422 927510-1146A

156Vanda Wireless Networks & IT Consultingwireless radio, antenna0098 21 2213 5934 1710-1146B

1146C-10وندا157

1147-10دیتا پک سیستم158

159Data Pack System0098 21 266 009 6610-1147A

video conference / voip88682454کاوا ارتباطات هوشمند160
-ساختمان فروردین -روبروی سینما سپیده - بین میدان انقالب و چهار راه ولیعصر -خ انقالب 

22 واحد 6ط 
10-1148

161Kava Intelligent CommunicationsIP, phone, gareway, switch video conference0098 2188 682 45410-1148A
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162Guizhou Qiansheng Technology0086 755 8207 440110-1150

1151-16710پالک - 16نوآوری . خ- پارک فناوری پردیس - جاده دماوند- تهران 4-76250601تجهیزات الکترونیک قدرتتحقیقات الکترونیک فطروسی163

164Daneshyaran Ertebatat Rooz (Daniyar)0098 21 2620 1320 2110-1153

165CTC UNION 0098 21 2620 1320 2110-1153

166Grand Stream 0098 21 2620 1320 2110-1153

167Leviton 0098 21 2620 1320 2110-1153

1154-910پ-شرقی 29خ -خ زاگرس - میدان آرژانتین 88777599تولید انواع بردهای الکترونیکجهان الکترونیک168

169Nik Electronic (Bestnik)0098 21 8877 759910-1154A

170Smart Ronix 0098 21 8877 759910-1154A

171Ligo Telecom0098 21 8877 759910-1154A

172Asia Ertebat Com (AEC)Data center network solutions0098 21 886 032 9610-1155A

173KABELOVNA Decin Podmokly -KDPData center network solutions0098 21 886 032 9610-1155A

1155-10 واحد غربی4ط -2پ -63خ -یوسف آباد - تهران 88215272آسیا ارتباط کام174

1156-410 ط1پ- بن بست حافظ -بین دیباجی وچهارراه قنات  -(دولت  )خ کالهدوز - تهران 22768000تولید کننده انواع سیم و کابلتهران سیمین فر175

1158-310 ط اول واحد 14 پ14کوچه - گاندی جنوبی 88888051نمایندگی پایا سیستمپایا طرح وفرم176

1159-310 واحد 6پ-خ آویز - خ الوند -میدان آرژانتین 4-88674950تولید کف و سقف کاذب(اسپارک ماشین تول  )فتح ایران 177

1160-24810پ-خ فاطمی غربی - تهران 66942323مشاوره و پیاده سازی شبکه داده ها و دیتا سنترتیام شبکه178

1161-3610پ-آرش غربی - بلوار آفریقا 22014951طراحی و نصب شبکه های مخابراتیشبکه ارتباط آداک179

131-1212واحد - ساختمان کامیار - نبش کوچه آزیتا -بعد از میدان مادر -میرداماد7-22871462سیستم های هوشمند پیام کوتاهمهر افراز آسیا180

132-1012 واحد 2بلوار تیموری بعد از مترو شریف نبش کوچه برومند پ- خ حبیب الهی 66551532نرم افزارعصر گویش پرداز181

133-312واحد  - 21پالک - کوچه ثائب - توحید . خ- میدان توحید - تهران7-66948424الکترونیک و مخابراتفاتحین صنعت شریف182

134-712واحد - 113پالک - شیراز شمالی . خ- مالصدرا. خ4-88612563الکترونیک و تولید آنتن لحظه الکترونیک پارسه183

135-312 واحد 15ک بسطامی پ- باالتر از تقاطع پالیزی - خ شریعتی -تهران 4-88500162تولیدکننده تجهیزات مخابراتی و فیبر نوریپویش تجهیز صنعت پاسارگاد184

136-8612ک ساغری پ- بعد از میدان صنعت -خرمدشت -جاده آبعلی - تهران 8-76218161تولید کننده رک مخابراتیچترا طلیعه صنعت185

137-2412خ بیست متری زرتشیان پ - خ شیراز جنوبی - تهران 87110رهیاب پیام گستران186

138-312ط  -25پ   - 33خ وزرا -خ خالد استامبولی- تهران 88871872پیام کوتاه، نرم افزاررهیاب رایانه گستر187

139-12 طبقه اول غربی15خ دوم پ- سید جمال الدین اسد آبادی 88390618مخابراتیآمود پاسارگاد کومش188

1310A-712 واحد 3ط -برج نیا -باالتر از میرداماد - روبروی مترو شریعتی- خ شریعتی 22894600(فیبر نوری )شبکه و مخابراتپیشرو بهینه نوآوران189

1310-312کوچه دوم پ-خ پاکستان - بلوار شهید بهشتی 88517193برج های انتقال نیرو و مخابراتی گام اراک190

1311-1412 واحد 127پ-بعد از شیراز- خ مال صدرا -  تهران 4257200خدمات ارزش افزوده تلفن همراهراهکارهای همراه کارینا191

1312-1912 واحد 5ط  - 47ساختمان - خیابان ایرانشهر جنوبی IPTV88315027-30تولید کننده تجهیزات بدودکست و صمیم رایانه192

1313-1412 واحد 4 ط18پ-خ فرقی شقاقی-سید جمال الدین اسد آبادی88700632تبلیغات و پیامک/ نرم افزار/ برنامه نویسی و شبکهنواندیشان مدیانام193

1314-312 واحد 18بن بست نور پ- باالتر از ظفر - جردن 22873911تولید نرم افزار های فناورانه بر پایه هوش مصنوعیدانش بنیان گیتی افروز تابان194

1315-812واحد  - 42پ- بعد از سهروردی - خیابان مطهری 88871960/88871925تولید نرم افزارستیران-  سازگار سیستم خاورمیانه 195

1316-112 واحد 37پ-خ مالیری پور غربی -سهروردی جنوبی - تهران 88342900آموزش، مشاور و نشر مدیریتگروه پژوهشی صنعتی آریانا196

1317-812واحد  - 3 ط 13کوچه شریفی پ- خ شریعتی نرسیده به میرداماد- تهران 22924290نرم افزار مرکز ارتباط و مرکز تماسپارس الجیک- منطق پارسی شایا 197

1318-912 واحد 8بن بست مقامی پ-خ جهانپور - خ رجبی - خ افتخاری -دارآباد 3-26107962دستگاه های اندازه گیریمهر آرام رز198

1319-7621804912 جعبه سازی فلزی مخابراتیکارن فلز کوشا199

1320-1912خ یکم غربی پ- خ اتحاد -تهرانپارس 77357544تولیدی صنعت سهند بیستون200

1321-2912پ- خ مالصدرا -تهران 89678سرویس های پیامکیآتیه داده پرداز201

1322-6512پالک - بین سهروردی و اندیشه - شهید بهشتی . خ88536545فناوری اطالعاتمرکز گسترش فناوری اطالعات مگفا202

77349651شارژر- استابیالیزر- UPSتولید کننده تکام203
- ک توانگری شمالی - خ پنجم شیدایی -خ سازمان آب - بعد از سراه تهرانپارس - جاده دماوند 

1پ
12-1323

5271پالک- کوچه علیدوست- کوچه قادری-زندی . خ- بلوار شهید پناهی نیا- میدان هروی23192013ارائه خدمات مبتنی بر موبایل و اینترنت همراهخدمات ارتباطی ایرانسل204

825A1پالک - نبش مهرداد - روبروی پارک ملت - خیابان ولیعصر27654089خدمات ارتباطی رایتل205
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9425B1شماره - نبش خ سهروردی- خ مطهریIT26209403فناپ- فناوری اطالعات وارتباطات پاسارگاد آریان 206

14125C1پ - بن بست جاودان - خ عباس آباد - اصفهان 03132339622تولید لوله و اتصاالت مخابراتینیل ماشین207

6925C2پ - غربی 18خ- خ اتحاد - خ دماوند 77782300 بعدی3پرینتر های -  بعدی 3اسکنر های پژوهشگران صنعت آرتا208

525C3پ- کوچه زاینده رود شرقی - خ پردیس - خ مالصدرا 8653(با مسئولیت محدود )خدماتی ایلیا همراه کیش209

125C4واحد- 32پالک - نرسیده به تقاطع مهرداد - کوچه انصاری- بلوار آفریقای شمالی- تهران 26206346-22056835الکترونیک- مخابرات (عج)سفیر گستر قائم 210

17425C5پ - خ ملک لو - خ حیدرخانی -خ فرجام - تهران 8-77199995مخابرات الکترونیک کامپیوترموج نصر گستر211

425C6واحد1پ -26گلستان -شاهد شمالی  - پیامبر شرقی -اشرفی اصفهانی - تهران44965733تجهیزات مخابراتیپارس هما پرتو212

25C7داتک213

925C8  پ 5کوچه - شهرک زواره ای -آدران 14سه راه - جاده ساوه  27کیلومتر 8-56584146ساخت گالوانیزه سازه های فوالدیصنایع گالوانیزه گرم خاور روی214

725C9کوچه هفتم پ- خ سرافراز - خ دکتر بهشتی 9-88758108طراحی و تولید تجهیزات مخابراتیکامپیوتر وارتباطات پیشرفته بسامد215

25C10سپهر شبکه216

1025C11پ  - 4بن بست - ک صادقی - ظلع غربی دانشگاه شریف - خ آزادی - تهران 9-64063101تولید نرم افزار های مخابراتیپیام افزار پیک آسا217

25C12 ط دوم116پ -نبش چهارراه طوسی - خ اسکندری شمالی - خ آزادی 66433466برگزاری تورهای نمایشگاهی اروپاآژانس هواپیمائی ژیوار سفیر نوین218

225C13خ ستاره پ -بعد ازمیدان بهشت -خ شهید رجائی - تهران 55519363تولید انواع سازه های فلزی و دکل مخابراتیصنایع فلزی کاوش کام آسیا219

فضای بازفضای بازتالیا220

فضای بازفضای بازضحی کیش221

فضای بازفضای باز18خ پیروزان پ- میدان پیروزان - شیخ بهایی شمالی 6-88219073ارتباط مشترک شهر222

فضای بازفضای باز60 تیر ، خیابان شهید سرهنگ لطفی ، پ 7تهران ، میدان 8787ارائه خدمات به مشترکین مخابرات همراه اول و ثابتشرکت خدمات اول مخابرات223

فضای بازفضای باز5پالک- کوچه علیدوست- کوچه قادری-زندی . خ- بلوار شهید پناهی نیا- میدان هروی23192013ارائه خدمات مبتنی بر موبایل و اینترنت همراهخدمات ارتباطی ایرانسل224

فضای بازفضای بازهمراه اول- ارتباطات سیار ایران 225

فضای بازفضای بازهمراه اول- ارتباطات سیار ایران 226

فضای بازفضای بازهمراه اول- ارتباطات سیار ایران 227

فضای بازفضای بازجرینگ228

فضای بازفضای باز8پالک - نبش مهرداد - روبروی پارک ملت - خیابان ولیعصر27654089خدمات ارتباطی رایتل229

فضای بازفضای باز1پالک - 3ساختمان شماره - نبش کوچه هشتم - نیلو . خ- میدان ونک 13-88773211امور مخابراتیصنایع الکنرونیک زعیم230

فضای بازفضای باز276شماره - تقاطع رسالت - خیابان دماوند- تهران 50-77969600مخابراتصنایع ارتباطی پایا231

فضای بازفضای باز2 واحد 230بعد از شیخ بهائی پ-خیابان مالصدرا 88627736ایران نورگیر232

فضای بازفضای باز46واحد - 1پالک - ک آبرو- م انقالب- ضلع جنوبی شرقی66476071آموزش ساخت اندرویدگروه نرم افزاری آویژه233

فضای بازفضای باز94شماره - نبش خ سهروردی- خ مطهریIT26209403فناپ- فناوری اطالعات وارتباطات پاسارگاد آریان 234

فضای بازفضای باز11پالک- کوچه میرزا حسنی - قائم مقام فراهانی . خ- بهشتی . خ88553917مخابراتیاتصال صنعت میانه235

فضای بازفضای بازطبقه اول- 1واحد - 58پ - خ صحاف زاده- خ علی اکبری- خ مطهری75-88513274 و باتریoutdoorتامین کننده سیستم های کولر ، کابینت هایتوان صنعت انرژی236

فضای بازفضای باز12 پ17خ- خ میرزای شیرازی  - تهران 3-88844751تولید انواع باتری صنعتیباتری نیل- پالتین ایران237


