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کاریان همراه1

تلفن همراه، تبلت، 

ساعتهای هوشمند، قطعات 

جانبی موبایل

HUAWE I97/11/28با خدمات همراه سرویس خاورمیانه

97/12/07با خدمات مدیا پردازشjimoتلفن همراه هوشمند و فیچرپارس نوین مدیا2

apple97/12/04تلفن همراه و تبلتستاره پیشرو کاسپین3

تلفن همراهداریا همراه پایتخت4
apple- nokia- 

samsung
97/12/06

تلفن همراهپرتو تجارت صدر5
apple-nokia-

blackberry-samsung
97/12/11

تلفن همراه
huawei-samsung-

honor
97/12/27

تلفن همراه
RugGear-orod-apple-

cat-nokiadoogee-

kenxinda

97/12/27

تلفن همراه
RugGear-orod-

doogee-kenxinda
97/12/11

تلفن همراهاسپینانس تجارت نیکان
huawei-samsung-

honor
97/12/27با خدمات همراه سرویس خاورمیانه

apple-nokia97/12/22تلفن همراهاسپینانس تجارت نیکان

apple-nokia97/12/07تلفن همراهاسپینانس تجارت نیکان

8
پارسیان باران پردازش 

(ماریاتل)هوشمند
تلفن همراه

samsung-huawei-

honor
97/12/26

تلفن همراه  و تبلتالیف سرویس پارسه9
تلفن همراه -Lenovoتبلت 

Huawei-S amsung
97/12/26

apple-Nokia97/12/20تلفن همراهداریا همراه پایتخت

samsungتلفن همراهداریا همراه پایتخت
با خدمات همراه خدمات 

خاورمیانه
97/12/20

تلفن همراهپارس سامتل قشم11
samsung-nokia-

huawei

با خدمات همراه خدمات 

خاورمیانه
97/12/20

1397

تلفن همراه و تبلت و لوازم جانبی تلفن همراه

ایرانیان قائم همراه6
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تلفن همراهتوسعه ارتباطات هما12
samsung-honor-

huawei
97/12/20

Leagoo97/12/26تلفن همراه و لوازم جانبیتجارتخانه حاجی قاسم13

Apple97/12/25تلفن همراهدی تل14

Nokia97/12/26تلفن همراهانفورماتیک گستر15

LEتبلتالماس رایان ایرانیان16 NOVO97/12/26

Eتلفن همراه و تبلتسورین پخش رایانه17 nergizer-honor97/12/26

Huawei- samsung97/12/26تلفن همراهنیک پارسیان شریف قشم18

apple97/12/26تلفن همراهمجتمع تجاری فورتکس رایانه19

تلفن همراهخدمات آواژنگ20
samsung-jimo-Honor-

LG -Tp-L ink
97/12/27

تلفن همراهجهان پارس تتیس21
apple-blackberry-

nokia
97/12/26

تلفن همراه و تبلتسازگار ارقام22
، nokia-appleتلفن همراه 

 و تلفن همراه و lenovoتبلت 

energizerتجهیزات جانبی 

97/12/27امتداد سازگار

apple-Nokia97/12/27تلفن همراهرایان شناس ایرانیان23

تلفن همراهپیشتازان فناوری سیب طالیی24
Apple،  Nokia،  

Blackberry، Samsung و 

Huawei

97/12/27

Apple97/12/28تلفن همراهتک تیم فن25

ایما همراه26

تلفن همراه، تبلت ، ساعت 

های هوشمند و قطعات 

جانبی تلفن همراه

samsung
با خدمات همراه سرویس 

خاورمیانه
97/12/28

nokia98/01/24تلفن همراهلیان همراه پارس

Honor98/02/08تلفن همراهلیان همراه پارس

Sتلفن همراهلیان همراه پارس amsung98/03/13

Nokia98/01/26تلفن همراهفوژان ارتباط قشم

Fتلفن همراهفوژان ارتباط قشم LY98/02/04

تلفن همراهفوژان ارتباط قشم
Huawei-S amsung-

Honor
98/05/01

1398تاییدیه های سال 
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تلفن همراهپارس پردیس شهر
apple-nokia-

blackberry
98/02/04

Sتلفن همراهپارس پردیس شهر amsung98/02/31

98/02/14حامی خدمات رایانه و همراه پارتAsusتلفن همراه و تبلتهمراه سیستم آترا4

تلفن همراهستاره پیشرو کاسپین5
nokia-samsung-

Huawei
98/02/07

مشاوره و خدمات بازرگانی یمین 

فرادید
98/02/10حامی خدمات رایانه و همراه پارتHuaweiتلفن همراه و تبلت

مشاوره و خدمات بازرگانی یمین 

فرادید
Sتلفن همراه amsung-Honor98/04/25با خدمات سورین پخش رایانه

تبلتخدمات آواژنگ
Huawei-Lenovo-J imo-

S amsung-Asus
98/02/04

تلفن همراهخدمات آواژنگ
S ony-Xiaomi(mi)-

Oneplus -Apple-

B lackberry

98/04/25

Nokia98/02/04تلفن همراهتک تیم فن

تلفن همراهتک تیم فن
S amsung-Huawei-

Xiaomi
98/02/28

Sتلفن همراهاسمارت تکنولوژی قشم9 amsung98/02/17

تلفن همراهکسری پارس منطقه آزاد انزلی
S amsung- Honor-

Huawei
98/02/11

تلفن همراهکسری پارس منطقه آزاد انزلی
Nokia-Tecno-Alcatel-

Xiaomi
98/04/19

98/02/10 همراه سرویس خاورمیانهHonor-Nokiaتلفن همراه و لوازم جانبیکاریان همراه11

98/02/10همره سرویس خاورمیانهHonor-Nokiaتلفن همراه و لوازم جانبیایما همراه12

Sتلفن همراهتحلیلگران هوشمند امید13 amsung98/02/08

Jتلفن همراهپارس نوین مدیا imo-Honor98/03/28با خدمات مدیا پردازش

Sتلفن همراهپارس نوین مدیا amsung
با خدمات همراه سرویس 

خاورمیانه
98/04/04

Sتلفن همراهرونیکا تجارت یگانه کارمانیا amsung- Huawei98/02/08همراه خدمات خاورمیانه

98/07/04همراه خدمات خاورمیانهHonor-Alcatel تلفن همراهرونیکا تجارت یگانه کارمانیا

Nokia98/02/08تلفن همراهصنعت ارتباط پیشرو
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Panasonic98/02/22تلفن همراهصنعت ارتباط پیشرو

تلفن همراهصنعت ارتباط پیشرو
S amsung-Xiaomi-

Huawei
98/07/02

تلفن همراه و تبلتابتکار ارتباط پارسیان
Huawei-S amsung-

Honor
98/02/09

ابتکار ارتباط پارسیان
تلفن همراه و تجهیزات 

وابسته
Nokia-Apple-Tecno98/05/12

تلفن همراهپیشرو الکترونیک فراسو18
Apple-S amsung-

Huawei-B lackberry-

Cat-Nokia

98/02/17

S تلفن همراهپویا همراه آرمان amsung-Nokia
با خدمات همراه خدمات 

خاورمیانه
98/02/14

98/05/12همراه سرویس خاورمیانهHonorتلفن همراه و لوازم جانبیپویا همراه آرمان

تلفن همراهنیک پارسیان شریف قشم
S amsung-Nokia-

Huawei-Honor
98/02/14

تبلتنیک پارسیان شریف قشم
Asus -Lenovo-Huawei-

S amsung
98/05/08

امیدان رهجو21

تلفن همراه، تبلت، گجت 

های هوشمند و کلیه لوازم 

جانبی

Huawei-S amsung98/02/19

ASUS98/02/19تلفن همراهخدماتی و تجاری مهر سرمستان

Honor-Nokia-Apple98/07/02تلفن همراهخدماتی و تجاری مهر سرمستان

تلفن همراهاندیشه نگار هزاره سوم
samsung-honor-

huawei
98/02/14

تبلت و لوازم جانبیاندیشه نگار هزاره سوم
S amsung-Lenovo-

Alcatel
98/04/12

تلفن همراهآسمان رایانه سخت افزار24
huawei-samsung-

honor-Nokia
98/02/19

تلفن همراهکیان همراه آدنیس
Huawei-samsung-

honor-htc
98/02/17
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تلفن همراهکیان همراه آدنیس
Xiaomi(mi)-Alcatel-

Apple
98/04/25

تلفن همراهتوسعه اقتصاد توان یاسین26
Apple-Huawei-Honor-

Nokia-Doogee
98/02/14

Apple-Huawei-Honorتلفن همراهکارنو تجارت یاسین27
با خدمات توسعه اقتصاد توان 

یاسین
98/02/14

تلفن همراهسریر سرویس
Alcatel-Honor-

S amsung
98/02/14

تلفن همراهسریر سرویس
LG -Lenovo-Xiaomi-

S ony
98/04/19

HTC98/07/04تلفن همراهسریر سرویس

29
توسعه خدمات بازرگانی سپاهان 

همراه
Nokia98/02/19تلفن همراه و تبلت

S تلفن همراهمیالد یاران جاوید30 amsung- Huawei98/02/17

تلفن همراه و تبلتیکتا توسعه پیشگامان همراه31
-samsungتلفن همراه 

huawei-honor و تبلت 

lenovo

98/02/17

تلفن همراه و تبلتسورین پخش رایانه
Lenovo-Huawei-

S amsung
98/02/17

Apple-Alcatel98/04/12تلفن همراه و تبلتسورین پخش رایانه

Xiaomi-Sتلفن همراه و تبلتسورین پخش رایانه ony98/05/08

Alcatel-HTCتلفن همراهپارس سامتل قشم33
با خدمات همراه خدمات 

-خاورمیانه
98/02/25

98/02/22سریر سرویسNokiaتلفن همراهایمن ایده ایرانیان34

Nokia98/02/22تلفن همراهداده پردازان همراه فارس35

98/02/220همراه خدمات خاورمیانهNokiaتلفن همراهحامی ارتباط الوند همراه

Sتلفن همراهحامی ارتباط الوند همراه amsung98/04/17پیشتازان فناوری سیب طالیی

Sتلفن همراههمراه گستر نقره فام amsung-Huawei98/02/30

98/07/02همراه سرویس خاورمیانهHonorتلفن همراههمراه گستر نقره فام

Sتلفن همراهانفورماتیک گستر amsung98/03/12همراه سرویس خاورمیانه
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BLU-Honorتلفن همراهانفورماتیک گستر

بلو با خدمات انفورماتیک گستر و 

هانر با خدمات همراه سرویس 

خاورمیانه

98/07/04

تلفن همراهآرمان همراه ارتباطات آریا
Honor-Nokia-

S amsung-Apple

برای سامسونگ با همراه خدمات 

خاورمیانه برای بقیه برندها با 

خود شرکت

98/02/28

تلفن همراهآرمان همراه ارتباطات آریا
Huawei-Xiaomi-HTC -

B lackberry-Cat
98/07/04

Sتلفن همراهآرتین تجارت آریا تدبیر amsung98/02/28

Apple-Huawei-Nokia98/05/12تلفن همراهآرتین تجارت آریا تدبیر

تلفن همراه و تبلترایان اندیش آوات41
 و تلفن همراه lenovoتبلت 

S amsung-Huawei-

Honor

98/02/30

تسک میران42

تلفن همراه، لوازم جانبی اعم 

از هندزفری، شارژر، باتری و 

کاور، انواع گجت سالمتی 

متصل به موبایل اعم از 

دستبند سالمتی و دستگاه 

تصفیه هوا، انواع گجت های 

هئوشمند متصل به موبایل

Mi-(xiaomi)98/02/30

Meizu-Xiaomi(Mi)98/03/04تلفن همراهتجارت خانه حاجی قاسم

تلفن همراهتجارت خانه حاجی قاسم
Oppo-Huawei-Honor-

S amsung
98/07/03

تلفن همراهتجارت ژاو امید کرمان44
Apple-Oppo-

S amsung-Xiaomi(Mi)
98/02/31

Lenovo98/03/12تبلتمان سانا تجارت راد

Sتلفن همراهمان سانا تجارت راد amsung98/04/19

Huawei-Honor98/07/02تلفن همراهمان سانا تجارت راد

Honor98/03/12تلفن همراهمدیا پردازش منطقه آزاد چابهار

Sتلفن همراهمدیا پردازش منطقه آزاد چابهار amsung-Xiaomi-LG98/04/04

Nokia98/05/02تلفن همراهمدیا پردازش منطقه آزاد چابهار
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Gplusتلفن همراهمدیا پردازش منطقه آزاد چابهار -Apple98/07/02

تلفن همراهرایان شناس ایرانیان47
Huawei-Honor-

S amsung
98/03/12

Htc-Honor-Sتلفن همراهکیان تراست48 amsung98/3/11

تلفن همراهماناتل پارس49
huawei-S amsung-

Honor-Nokia
98/03/11

Sتلفن همراهجهان پارس تتیس50 amsung

خدمات همراه خدمات خاورمیانه 

 ها و خدمات Imeiبرای برخی 

Imeiخود شرکت برای برخی 

98/03/13

همراه پخش آینده منطقه آزاد 

چابهار
Sتلفن همراه amsung98/03/12با خدمات همراه خدمات خاومیانه
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