
شرکت پیمانکارردیف
رئیس / مدیر عامل 

هیئت مدیره
 Activeشماره ثابتشماره همراه

(OLT)
Passive

×912284770688446561ولد خانیبهسازان ارتباط سما1

××912132370022944644بهارعلیوندا اسپاد2

××912393886173065000بیگلوفاطررسانه نور3

××912132100081098مهمان نوازتوسعه رسان پاسارگاد4

××912235502088227464صدقیشرق دژ5

××912234063033078130مهرآبادیپویا پیام ورزش جهان6

××912572467042866000بهنامشسکام7

×912105003366004949خسروقاسمیهمسو پیام8

××912179205788470301نظرزادهایرسا  نوین9

×912531758288390618اعوانیآمود پاسارگاد کومش10

×912133507026710449ملکیپیشگامان پیام افق11

××912109725922880018ذاکری نیافن آوری صبا فام12

×912133523044005456امان اللهیالکترو تجارت روژان13

×912133532944438327حمیدرضا درودیتداوم ارتباط پویا14

×912133441544209011رحمانیتوسعه ارتباط اسپیتمان15

×912937727756427286صفریانمیهن کار نوین ایرانیان16

×912636361766656381محمدیپیشه وران محقق پاسارگاد17

××912260825529700نامداری هنرنوران ارتباطات پایدار18

×7-912060668088518316رضاپورفرنیروی شرق19

××912133538166888801حاجی قربانیسحا ارتباط آرمان20

×912119603388990590احمدیآوام21

×912211306077977008خلیلیامواج متمم22

×912361219288798120موسویپرند پویاپیام23

×912598099577343869حسنیپیام گلریز ره آورد24

×912210888540440540صیامیپیشگامان عرصه ارتباطات25

          منطقه تهران

         معاونت شبکه     

FTTHلیست پیمانکاران مجری شبکه  



×2-912898377088470301رحمان نژادتوسعه فن آوری ایرسا نور26

××912347361544964007فرهاد خانیراژمان گستر آریا27

×912583967066423507اشرفیکارا سیستم سبز28

×912148876377264750محمدزادهنیکو ارتباط مروارید29

×912207688688284797مرادلوماهر کوشان آذرخش30

×912414117888933123ماستریپیشرو نگارهدف31

×912202128188972211آرش ناظر ماسولهپویندگان فرانگر32

×912185412388851500رحمتیپارس آرتین تراشه33

×912226498388997790اکبرینسیم پیام مهرگان34

×912688098033608600فعلیسماء باختر نوین35

×912217954988179340فرجی گلپیام رسای باربد36

×912148756266949137پرهام وندرسا گستر سپاروک37

×919300900466848651موسویدقیق گستران درخشان شرق38

×912393637326130275کمالی مطلقفنی و مهندسی نور39

×912283237156531007توانگرآریا طلوع پژواک40

×912628040944223032عدل زادهپژوهان ارتباط صدرا41

×912185231988413097متبحریمشبک رایانه فراز42

×912280284175153کاظم پورجهان آریا نت43

×912326872288605872احمدیانآرمان توان داتیس44

×912106172777837881محمد جعفرزادهایرسا کیا سازه گلپا45

×912830876744854278میرچیمهام گستر آوا مهر46

×2-912346841944209011هنرورپژواک ارتباط جم47

×912107075344435153شفیعینیک کاران عرصه هونام48

×912176835155194090رحیم پورنوسان گستر نصر49

×8886376988863771مبینینوین اندیشان علم50

×912858601188060832تواناآشنا تک پویا51

×912112391781571عظیمیارتباطات فرهنگ آزما52

×6-912344453122612175معماریانچکاد پردازش53

×912444089576700558شمسی نژادموج پیام الکترونیک انصار54

×912111763988578865ناجیان تبریزلیاباف55

×910199055233076081خسروجردیخسرو عرش56

×912136608526230240باللیرایان پرتو باختر57



×912215694626764091مجیدیآتیه سازان شبکه کابل ایرانیان58

×912319459966556688دائمیپژواک پیام رسانا59

×912127326844808617محمد شیخعمران ارتباطات همگام60

×912299416977199995جوادیموج نصر گستر61

×912122994988325162علیزاده نوحیپدیده پویش62

×6-912390073588915125آوندصالحیکی سان صنعت ایرانیان63

×912133508777864611کوهستانیکیان ارتباط سپهر64

×912409088426540823سپرده ساحل کاران ناو65

×912249466288079247بختیاریپیمان گستران سپهر66

××91411701824113335545باحجبآرتا فراز شیفتگان67

×912259494426653200سیدآبادیجهان ارتباط پویا68

×912723221322453407زینلیارتباطات پیام رسای گلپاد69

×912179639144720219آشوریپیام ارتباط دماوند70

×9-912189895988206097خجسته فرپیام ارتباطات آینده71

×912512026141523خلجامن پردازان سورنا72

×91132350801142265250چالشینیکو ارتباط یاس73

×912278945188174245نعمت پورشبکه تکوین اندیشه برتر74

×912533047522771778مظاهریسهند صنعت میهن75

×916999993140557500نورالهیپارس بنیان رباط76

×912259869136601916خداکرم زادهطاها پیمان پایتخت77

×6-912132845246094084عباسیباربد انرژی کیش78

×912280113088751955اکبریپویندگان فناوری زاگرس79

×912159540288926302نارده نژادفن آوری ارتباطات نوین پردازش80

×912651606265507500قاضیبهمن پرتو قم81

×912136432844252575علیرضا دژبانپرتو خدمات ارتباط82

×938281236145441012افشین احمدیانگرماب گستران شرق83

×912439700146079801مرادیظهور دریچه نو84

×912319256122029401احمدیانلوله و اتصاالت البرز85

×912217863988733975علیرضا ابراهیمیتداوم صنعت هوشمند86

×912377058688529346علی فیاضیتاوش صنعت87

×912125830988759881امام قلی قنبریشرکت مهندسی تل تاک88

×912108180844499095برزین حسینیزیگورات تجارت نیکان89



×935148988622437076مهدی صانعیارتباط گستر صانع90

×912295830688342661محمدرضا سعید تهرانی(پدسا)پردازش داده سامانه نگار 91

×914414873344024920زاده... مهدی اسد اپیشتازان علم و دانش امیرکبیر92

×912449769833082878محسن ملکیانسرآمد ارتباط آسیا93

×912458771622122325علیرضا حکیمیفناوران طرح و توسعه هورنو94

×912572467044851323محمد پیل تننوید تجارت آتیه95

×912121257677731219امیر همایون تقی زادهآکام اکسون فیدار96

×919127187122368778ابراهیم فرجیاتصال تجهیز پردیسان97

×911124251242222111رضا پیر فلکندای رایانه هوشمند98

×912310517188894243حسین پویانهوشمند ارتباط نور99

×912343886377044418یحیی خسروآبادیامواج ارتباط باختر100

×912378688488740460محمود مرعشیداده های نوری افق ایرانیان101

××912148510388753480عبدالمجید اربابیارتباطات طیف گستر102

×912208326956363500مجید موالییبسترسازان ارتباط نوری103

×912354516877272336رضا عبدی مسافررایان توان افزار104

×912350234188612011سامان سروشیانرای آوین فن105

×912104544888057080آذری پوررسانه آوا برید106

×912144678133740373محمد باغی جوکارزرین پیام مهر107

×912606245744253476فاطمه صادقییکا پرداز امروز108

×91330669363132684026محسن حیدری ثابتتوکا بام سپاهان109

×912327874888507532حمید رضایی بهتا سیستم فردا110

×912159961176220888لعل گودرزیمهیا سیستم111

×912103620266511619امیر حسین اصالنینور بهینه گستر خاورمیانه112

×912190838144288383محمد تقی هنروریپیام نور آسیا113

×913193408388565122مهدی پورجعفریخدمات اول مبین توسعه114

×912390952088002214منصور شمس پورپایدار ارتباط یاران115

×912378856322605914محمد رسیدگانپیام گستر ارتباط گیتی116

×912606695588367939احمد ضرابیکیوان ارتباط کسری117

×912415164144155900سیاوش اشتیاقیپارسیان ارتباط سنا118

×91411464084135534768بهزاد حسین پور ارفعیارتباط گستر شبکه نوری ایرانیان119

×912838209188551547محمدرضا کاوهطرح تامین ساخت باران دانش120

×912458067188550288افشین شرفیانرایان موج سوم راد121



×912677747977408000عامری فرفنی و مهندسی نصر انسان122

×912240171544440825آرش طاهرزادهشبکه سازان کیهان123

×91235100074212255378مردآزادپیام آفرین سهند124

×912416162244944950رمضانی نژادسپیتام سازه پویا125

×912146067844005057محمدرضا قلم چیارتباط سازان ساعی126

×912218060344527623محمدرضا نصرتیبهساز نوین تک فرتاک127

×912602737977611072وحید عزیزی مقدمارتباط ویرا سرمد128

×912258605877112222امیر پلوییپیام ارتباط سبز129

×912442444426207312امیررضا میری لواسانیعمارت گلستان تبسم130

×912512258655777993علیرضا شابختینیکو ارتباط فردا131

×912343441588808084معینیمعین ارتباطات نسل برتر132


