
نام وب سایتآدرس سایتردیف
۱Shatelland.comشاتل لند
۲Namava.irنماوا
۳Shatel.irشاتل
۴Varzesh3.com ۳ورزش
۵Digikala.comدیجی کاال
۶Aparat.comآپارات
۷Plus.ir تی وی پالس
۸Shaparak.ir (شبکه شرکت الکترونیکی پرداخت کارت )شاپرک
۹Divar.ir (نیازمندی های روز)دیوار
۱۰Tebyan.netتبیان
۱۱Bankmellat.irبانک ملت
۱۲Yjc.irباشگاه خبرنگاران جوان
۱۳Farsnews.comخبرگزاری فارس
۱۴Blog.irبالگ
۱۵Tabnak.irتابناک
۱۶Mihanblog.comمیهن بالگ
۱۷Persianblog.irپرشین بالگ
۱۸Asriran.comعصر ایران
۱۹Bmi.irبانک ملی ایران
۲۰Isna.irخبرگزاری دانشجویان ایران
۲۱Khabaronline.irخبر آنالین
۲۲Rozblog.comرز بالگ
۲۳Mehrnews.comخبرگزاری مهر
۲۴Shahrekhabar.comشهر خبر
۲۵Zoomit.irزومیت
۲۶Tamin.irپایگاه اطالع رسانی تامین اجتماعی
۲۷Mashreghnews.irمشرق
۲۸Uast.ac.irدانشگاه جامع علمی کاربردی
۲۹1varzesh.comیک ورزش
۳۰Bama.irباما
۳۱Entekhab.irانتخاب
۳۲90tv.irوب سایت بزنامه نود



نام وب سایتآدرس سایتردیف
۳۳Irib.irسازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران
۳۴Enamad.irنماد اعتماد الکترونیکی
۳۵Jamnews.irجام نیوز
۳۶Zarinpal.comزرین پال
۳۷Sanjesh.orgسازمان سنجش
۳۸Namnak.comنمناک
۳۹Fararu.comفرارو
۴۰Persianv.comپرشین وی
۴۱Medu.irپایگاه جامع اطالع رسانی وزارت آموزش و پرورش
۴۲Fardanews.comفردا نیوز
۴۳Facenama.comفیس نما
۴۴Time.irتایم
۴۵Sheypoor.comشیپور
۴۶Popkade.irپاپ کده
۴۷Irna.irخبرگزاری جمهوری اسالمی
۴۸Cloob.comکلوب دات کام
۴۹Tarafdari.comشبکه اجتماعی ورزشی طرفداری
۵۰Bpi.irبانک پاسارگاد
۵۱Irpopup.irایران پاپ آپ
۵۲Irannaz.comپورتال جامع ایران ناز
۵۳Rightel.irرایتل
۵۴Ut.ac.irدانشگاه تهران
۵۵Mci.irهمراه اول
۵۶Kanoon.ir (قلم چی)کانون فرهنگی آموزش
۵۷Niniban.comنی نی بان
۵۸Anetwork.irآنتورک
۵۹Digiato.comدیجیاتو
۶۰Tvu.ac.irدانشگاه فنی و حرفه ای
۶۱Sabavision.comصبا ویژن
۶۲Tehran.irشهرداری تهران
۶۳Gsm.irجی اس ام
۶۴Alef.irپایگاه خبری الف



نام وب سایتآدرس سایتردیف
۶۵Irancell.irایرانسل
۶۶Pnu.ac.irپورتال دانشگاه پیام نور
۶۷Nic.irایرنیک
۶۸1544.irآسیاتک
۶۹Hamyarwp.comهمیار ورد پرس
۷۰Iranjib.irایران جیب
۷۱Tnews.irتی نیوز
۷۲Emalls.irبازار اینترنتی ایمالز
۷۳Dana.irشبکه اطالع رسانی راه دانا
۷۴E-estekhdam.comای استخدام
۷۵Esam.irایسام
۷۶Jamejamonline.irجام جم آنالین
۷۷Abadis.irآبادیس
۷۸Netbarg.comنت برگ
۷۹Sb24.comبانک سامان
۸۰Iranecar.com (پرتال جامع خودرو کشور )ایران ای کار
۸۱Parsine.comپارسینه
۸۲Seratnews.irپایگاه خبری تحلیلی صراط
۸۳Khabarpu.comخبر پو
۸۴vidanama.comویدا نما
۸۵ Cafebazaar.irکافه بازار
۸۶Hiweb.irهای وب
۸۷Tejaratbank.irبانک تجارت
۸۸Vananews.ir (آژانس خبری ورزش ایران)وانا
۸۹Cinematicket.orgسینما تیکت
۹۰Rasekhoon.netراسخون
۹۱Post.irشرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران
۹۲Lordpopup.comلرد پاپ اپ
۹۳Parsonline.comپارس آنالین
۹۴Mizanonline.irخبرگزاری میزان
۹۵Hamshahrionline.irهمشهری آنالین
۹۶Cbi.irبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران



نام وب سایتآدرس سایتردیف
۹۷Loxblog.comلوکس بالگ
۹۸Niazerooz.comنیاز روز
۹۹Rahnama.comراهنمای همشهری
۱۰۰Meghdadit.comمقداد آی تی
۱۰۱Ssaa.irسازمان ثبت اسناد و امالک کشور
۱۰۲Bsi.irبانک صادرات ایران
۱۰۳Aftabnews.irپایگاه خبری آفتاب
۱۰۴Rahvar120.irپلیس راهنمایی و رانندگی
۱۰۵Bamdad.netسایت خبری تحلیلی بامداد
۱۰۶Parsiblog.com سرویس وبالگ نویسی پارسی بالگ
۱۰۷Itpro.irوب سایت تخصصی فناوری اطالعات ایران
۱۰۸Shomanews.comسایت خبری شما نیوز
۱۰۹Rajanews.comپایگاه اطالع رسانی رجا
۱۱۰Rtl-theme.comراست چین
۱۱۱Khamenei.irدفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای
۱۱۲Donya-e-eqtesad.comروزنامه دنیای اقتصاد
۱۱۳Eranico.com (سرویس بازرگانی)ارانیکو
۱۱۴Rokna.irپایگاه خبری و اطالع رسانی رکنا
۱۱۵Asiatech.irآسیا تک
۱۱۶Faradeed.irسایت خبری فرادید
۱۱۷Ebanksepah.irبانک سپه
۱۱۸Samandehi.irساماندهی پایگاه های اینترنتی
۱۱۹Aviny.comسایت جامع فرهنگی مذهبی شهید آوینی
۱۲۰Um.ac.irدانشگاه فردوسی مشهد
۱۲۱Alibaba.ir (خرید آنالین بلیط هواپیما و قطار)علی بابا
۱۲۲Tax.gov.irسازمان امور مالیاتی کشور
۱۲۳Zoodfood.comزودفود
۱۲۴Hawzah.net (پایگاه اطالع رسانی حوزه)حوزه
۱۲۵Enbank.netبانک اقتصاد نوین
۱۲۶Bigtheme.irبیگ تم
۱۲۷Musiceiranian.ir  موسیقی ایرانیان
۱۲۸Gadgetnews.irگجت نیوز



نام وب سایتآدرس سایتردیف
۱۲۹Parsfootball.comپارس فوتبال
۱۳۰Roshd.ir (شبکه ملی مدارس)رشد
۱۳۱Parsian-bank.ir  بانک پارسیان
۱۳۲Modiseh.comمدیسه
۱۳۳Roham.wsدکتر رهام صادقی
۱۳۴Itbazar.comآی تی بازار
۱۳۵Niniweblog.comنی نی وبالگ
۱۳۶Roozno.com (پایگاه خبری تحلیلی)روز نو
۱۳۷Popupads.irپاپ آپ ادز
۱۳۸Nextpopup.irپاپ آپ
۱۳۹Ilna.ir (خبرگزاری کار ایران)ایلنا
۱۴۰Chmail.irپست الکترونیک چاپار
۱۴۱Aut.ac.irدانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۴۲Rb24.irبانک رفاه کارگران
۱۴۳Iauctb.ac.irواحد تهران مرکز-دانشگاه آزاد اسالمی
۱۴۴Wisgoon.comویسگون
۱۴۵Lastsecond.irلست سکند
۱۴۶Bayanbox.irصندوق بیان
۱۴۷Sabanet.irصبانت
۱۴۸Mibinim.comمی بی نیم
۱۴۹Snn.irخبرگزاری دانشجو
۱۵۰Adliran.ir درگاه خدمات الکترونیک قضایی
۱۵۱Parsnaz.irپارس ناز
۱۵۲Portaltvto.comسازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
۱۵۳Mebank.irبانک مهر اقتصاد
۱۵۴Zoomg.irزومجی
۱۵۵Mihanstore.netمیهن استور
۱۵۶Tabnakbato.irتابناک با تو
۱۵۷Zanbil.irزنبیل
۱۵۸Irimo.irسازمان هواشناسی کشور-وزارت راه و شهرسازی
۱۵۹Ansarbank.comبانک انصار
۱۶۰Iribnews.irخبرگزاری صدا و سیما



نام وب سایتآدرس سایتردیف
۱۶۱Mobinnet.irمبین نت
۱۶۲Parstoday.comپارس تودی
۱۶۳Hostiran.netهاست ایران
۱۶۴Kimiaonline.com (مرجع تخصصی فروش آنالین کاالی دیجیتال)کیمیا آنالین
۱۶۵Shopkeeper.irشاپ کیپر
۱۶۶Marketwp.ir (مارکت ورکپرس)ژاکت
۱۶۷Eghtesadonline.comاقتصاد آنالین
۱۶۸Saat24.com 24ساعت
۱۶۹Irandoc.ac.irپژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران
۱۷۰Mofidonline.comکارگزاری مفید
۱۷۱Ikco.irایران خودرو
۱۷۲Gooyait.comگویا آی تی
۱۷۳Srbiau.ac.irواحد علوم تحقیقات-دانشگاه آزاد اسالمی
۱۷۴Lioncomputer.irلیون کامپیوتر
۱۷۵Bank-maskan.irبانک مسکن
۱۷۶Tct.irشرکت مخابرات ایران
۱۷۷Bultannews.comبولتن نیوز
۱۷۸Alodoctor.irالو دکتر
۱۷۹Sahamyab.comسهام یاب
۱۸۰filimo.comفیلیمو
۱۸۱filmnet.irفیلم نت
۱۸۲iseema.irآی سیما
۱۸۳kanape.irکاناپه
۱۸۴plaan.irپالن
۱۸۵Aionet.irآیو
۱۸۶afarinak.irآفرینک
۱۸۷appido.irاپیدو
۱۸۸postbank.irپست بانک ایران
۱۸۹edbi.irبانک توسعه صادرات ایران
۱۹۰bim.irبانک صنعت و معدن
۱۹۱bki.irبانک کشاورزی
۱۹۲ttbank.irبانک توسعه تعاون

http://www.kanape.ir/


نام وب سایتآدرس سایتردیف
۱۹۳karafarinbank.irبانک کارآفرین
۱۹۴sbank.irبانک سرمایه
۱۹۵sinabank.irبانک سینا
۱۹۶shahr-bank.irبانک شهر
۱۹۷bank-day.irبانک دی
۱۹۸refah-bank.irبانک رفاه کارگران
۱۹۹hibank24.irبانک حکمت ایرانیان
۲۰۰izbank.irبانک ایران زمین
۲۰۱ghbi.irبانک قوامین
۲۰۲middleeastbank.irبانک خاورمیانه
۲۰۳ba24.irبانک آینده
۲۰۴cinoor.irموسسه اعتباری نور
۲۰۵askariye.ir (عسکریه)موسسه اعتباری ملل
۲۰۶rqbank.irبانک قرض الحسنه رسالت
۲۰۷sibtayn.comموسسه جهانی صبطین
۲۰۸motamem.orgمتمم
۲۰۹mahdi.etudfrance.comمهدی بیا
۲۱۰karbobala.comکرب و بال
۲۱۱mouood.orgموعود
۲۱۲maktabozahra.irمکتب زهرا
۲۱۳hadith.netحدیث نت
۲۱۴isoa.irمدرسه اسالمی هنر قم
۲۱۵nooremobin.orgموسسه خیریه نور مبین
۲۱۶farsi.khamenei.irسید علی خامنه ای
۲۱۷kalamehaq.irکالم حق
۲۱۸shds.ir شهید منطقه دودانگه ساری148یادواره 
۲۱۹ahaad.irآحاد حزب اهلل
۲۲۰tahaquran.irپایگاه بزرگ قرآنی طه
۲۲۱sahebzaman.orgصاحب الزمان عج
۲۲۲ommatnews.irامت اسالمی
۲۲۳alkazem.irمسجد امام موسی بن جعفر
۲۲۴masajed.netمشروع اعمار المساجد



نام وب سایتآدرس سایتردیف
۲۲۵tyu40.blogfa.comمسجد المهدی ناجی آباد کاشان
۲۲۶shahid-jafari.irسردار شهید سید محمد سعید جعفری
۲۲۷ketabequran.irآموزش های قران کریم
۲۲۸pmbhva.irپایگاه مقاوت بسیج حضرت ولی عصر
۲۲۹motaghin.comسیستم جامع اطالع رسانی جهان اسالم
۲۳۰raad-alghadir.orgرعد الغدیر
۲۳۱bigharar.irبی قرار ظهور
۲۳۲rahpouyan.comره پویان وصال
۲۳۳masjednet.irمسجدنت ایران
۲۳۴quranmp3.irآوای قران
۲۳۵afsaran.irافسران جوان جنگ نرم
۲۳۶sedayeshia.comصدای شیعه
۲۳۷harammotahar.irحرم مطهر
۲۳۸besh.irبشارت های ظهور
۲۳۹valiamr.comجناح فرهنگی مومن و انقالبی
۲۴۰raad-charity.orgمجتمع آموزشی نیکوکاری رعد
۲۴۱behdashtemanavi.comپورتال موسسه بهداشت معنوی
۲۴۲bahmanemamzadegan.irامامزادگان احمد و جعفر شهر بهمن
۲۴۳bagiyatoalshhda.kowsarblog.irبقیت الشهدا
۲۴۴kashan-behzisti.irاداره بهزیستی شهر کاشان
۲۴۵iska.irسازمان فعالیت های قرآنی
۲۴۶islamicdatabank.comپایگاه اطالع رسانی سراسری اسالمی پارسا
۲۴۷sadaadnoor.irسداد نور
۲۴۸kheimegah.comخیمه گاه
۲۴۹razavi.aqr.irوبگاه فرهنگی تبلیغای امام رضا
۲۵۰library.aqr.irسازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
۲۵۱tebyan12.netپرتال تخصصی تبیان مهدویت
۲۵۲mah-as.comموسسه انصار الحسین
۲۵۳ramezan.comساینت جامع رمضان
۲۵۴ayneshamdoon.irآینه شمعدون
۲۵۵shiraznarjes.comموسسه خیریه مردمی نرجس شیراز
۲۵۶naseroon.irناصرون



نام وب سایتآدرس سایتردیف
۲۵۷ibso.irبسیج دانشجویی استان اصفهان
۲۵۸i20.irاسالم شناسی
۲۵۹ch-iran.orgخانه خیرین ایران
۲۶۰www.raro.irسازمان امداد و نجات هالل احمر
۲۶۱javananhelal.irسازمان جوانان جمعیت هالل احمر
۲۶۲zeynabkf.irبنیاد خیریه زینب کبری
۲۶۳salavaat.comصلوات دات کام
۲۶۴farhangeaval.irفرهنگ اول
۲۶۵quranfa.irقرآن فا
۲۶۶hayauni.irجنبش حیات
۲۶۷mehad.orgموسسه مهد قران کریم و و الیت
۲۶۸jannatefakkeh.comموسسه فرهنگی هنری جنات فکه
۲۶۹zohd.irنور هدایت
۲۷۰salate-jomeh.irدفتر امام جمعه بخش چندار و شهر کوهسار استان البرز
۲۷۱chbehzisty.irبهزیستی چهارمحال و بختیاری
۲۷۲bdv.irبسیج دانشجویی استان کرمان
۲۷۳fordo.irپورتال شهدای روستای فوردو
۲۷۴ghanongostar.comقانون گستر
۲۷۵bonyadhad.irبنیاد علمی فرهنگی هاد
۲۷۶yamojir.comشبکه اسالمی یا مجیر
۲۷۷bntabriz.irپایگاه مقاومت بسیج شهید رجایی
۲۷۸313fadai.irگناه شناسی
۲۷۹shia-leaders.comرهبران شیعه
۲۸۰behzisti.irسازمان بهزیستی کشور
۲۸۱ahlulbaytclub.comبزرگترین سایت تخصصی شیعیان در جهان
۲۸۲pchamran.irپایگاه شهید چمران
۲۸۳ahlebeit.tkمخلصین اهل بیت
۲۸۴mehranehcharity.irانجمن خیریه حمایت از بیماران مبتال به سرطان
۲۸۵maarefislam.netپایگاه علوم و معرف اسالم
۲۸۶rahyafte.comره یافته
۲۸۷t-pasokhgoo.irطلبه پاسخ گو
۲۸۸bfnews.irآینده روشن

http://www.raro.ir/


نام وب سایتآدرس سایتردیف
۲۸۹moslemebnaghil.ghasam.irقسم
۲۹۰asr-entezar.irعصر انتظار
۲۹۱tamhid.irتمهید
۲۹۲tavabin.irتوابین
۲۹۳salehintehran.irصالحین تهران
۲۹۴khatteemam.irپایگاه اطالع رسانی خط امام
۲۹۵okhowah.comخانه اخوت
۲۹۶monji12.comمنجی دوازدهم
۲۹۷khayyen.irخین
۲۹۸basijpress.irبسیج پرس
۲۹۹mataf.irمطاف عشق
۳۰۰ghadiany.com 26قطعه
۳۰۱hadana.irهدانا
۳۰۲ebratmuseum.irموزه عبرت ایران
۳۰۳leader.irپایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم  رهبری
۳۰۴ehda.sbmu.ac.irفراهم آوری اعضا
۳۰۵tanzil.netتنزیل
۳۰۶porseman.orgپرسمان
۳۰۷rissp.orgپژوهشکده مطالعات راهبردی فلسطین
۳۰۸razavi.basij.irخراسان رضوی
۳۰۹systan.beest.irبسیج دانش آموزی سیستان و بلوچستان
۳۱۰koolebar.irکوله بار
۳۱۱serajnet.orgسراج اندیشه
۳۱۲mouood.salehin.irموعود
۳۱۳ayehayeentezar.comآی های انتظار
۳۱۴quraniran.irمسابقات قران کریم
۳۱۵quranhefz.irحفظ مجازی قران کریم
۳۱۶absharatefeha.irخیریه آبشار عاطفه ها
۳۱۷shahed41.ir 41شاهد
۳۱۸safiresobh.comپورتال نماز
۳۱۹quran.ahlolbait.comقران پژوهی
۳۲۰ahlolbait.comموسسه تحقیقات و نشر معارف



نام وب سایتآدرس سایتردیف
۳۲۱shiastudies.netشیعه شناسی
۳۲۲rcs-tehran-m10.persianblog.irپرشین بالگ
۳۲۳engbasijsem.irبسیج مهندسین استان سمنان
۳۲۴ahsanolhadis.irموسسه قرانی احسن الحدیث
۳۲۵gomnam.irهیات شهدای گمنام
۳۲۶bonyadedoa.comبنیاد دعا
۳۲۷jelveh.orgجلوه نو علوی
۳۲۸hojb.irمیوه ممنوعه
۳۲۹shahecheragh.irشاهچراغ
۳۳۰meza.irمکتب امام زمان عج
۳۳۱tanghim.com تنغیم
۳۳۲moheban-hfze.irهیئت محبان حضرت فاطمه اسالم آباد غرب
۳۳۳thevaluefestival.irجشنواره فضای مجازی ارزشی انقالب اسالمی ایران
۳۳۴anti666.ir پرتال رسمیanti666
۳۳۵nodbehprayer.dde.irدعای ندبه کوی دانشگاه
۳۳۶forum.bidari-andishe.irبیداری اندیشه
۳۳۷mehrhouse.comخانه مهر کودکان
۳۳۸tanzil.mrdollar.bizتنزیل
۳۳۹parsquran.comپارس قران
۳۴۰hadithlib.comکتابخانه احادیث شیعه
۳۴۱labbaik.irلبیک
۳۴۲tafahoseshohada.irکمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح
۳۴۳muhammadi.orgپاسخ گویی به شبهات دینی روز
۳۴۴anvartaha.irانوار طاها
۳۴۵almiqat.comمیقات القران
۳۴۶asibdidegan.comسرای احسان
۳۴۷telavat.comتالوت
۳۴۸hajj.irحوزه نمایندگی مقام رهبری در حج
۳۴۹menhajeferdowsian.irمنهاج فردوسیان
۳۵۰ebnearabi.com ابن عربی
۳۵۱mahak-charity.org خیریه محک
۳۵۲dinonline.comدین آنالین



نام وب سایتآدرس سایتردیف
۳۵۳mahdieha.ir مهدیه
۳۵۴mahdiehtehran.tv مهدیه تهران
۳۵۵alghadir.irالغدیر
۳۵۶samarcharity.comخیریه ثمر
۳۵۷nikancharity.org خیریه نیکان
۳۵۸gilan.haj.irگیالن حج
۳۵۹moazen-haram.ir موذن حرم
۳۶۰darolshieh.net دارالشیعه
۳۶۱emdad.ir امداد
۳۶۲ekramtehran.irسامانه پرداخت اینترنتي وجوهات طرح اكرام استان تهران
۳۶۳sayedalkarim.irامامزاده ابراهیم
۳۶۴andisheqom.comاندیشه قم
۳۶۵ajashohada.irپایگاه اطالع رسانی شهدای ارتش جمهوری اسالمی ایران
۳۶۶masaf.ir رائفی پور
۳۶۷rcs.irجمعیت هالل احمر ایران
۳۶۸soroushhekmat.irسروش حکمت
۳۶۹askdin.com گفتگوی دینی
۳۷۰pasokhgoo.ir پاسخگویی به مسائل دینی
۳۷۱maarefquran.comپایگاه معارف قرآن
۳۷۲shia24.com24شیعه
۳۷۳madayeh.comمؤسسه هالل
۳۷۴samenquran.irسایت آموزشی ثامن االئمه
۳۷۵defapress.irخبرگزاری دفاع مقدس
۳۷۶irdc.ir مرکز اسناد انقالب اسالمی
۳۷۷iqna.ir خبرگزاری قرآنی
۳۷۸aghigh.ir عقیق
۳۷۹tanvir.ir تنویر
۳۸۰navideshahed.comنوید شاهد
۳۸۱ehda.centerمرکز اهدا عضو
۳۸۲behnamcharity.org.ir خیریه بهنام دهشپور
۳۸۳tadabbor.org تدبر
۳۸۴shahidblog.com شهدا



نام وب سایتآدرس سایتردیف
۳۸۵ravayatgar.orgروایتگر
۳۸۶ehavadar.com پایگاه حامیان والیت
۳۸۷farsi.rouhollah.ir سایت امام خمینی
۳۸۸dastavardha.com دستاوردها
۳۸۹masjedbelal.ir مسجد بالل اهواز
۳۹۰bootorab.comموسسه خیریه عترت ابوتراب
۳۹۱quran-mojam.irمعجم قرآن
۳۹۲fatehan.irفاتحان
۳۹۳mahdaviat.org مهدویت
۳۹۴2noor.comموسسه قران ونهج البالغه
۳۹۵qunoot.netقنوت
۳۹۶zamane.info نشریه زمانه
۳۹۷teror-victims.comقربانیان ترور
۳۹۸binesheno.comبینش نو
۳۹۹qaraati.ir درس هایی از قرآن
۴۰۰ketabe-zendegi.tebyan.netلقمان
۴۰۱ammarname.ir عمارنامه
۴۰۲anhar.ir انهار
۴۰۳hagh-olhaghigh.com امام حسن
۴۰۴mci24.comخرید آنالین شارژ
۴۰۵mdc.irفروشگاه اینترنتی میرداماد
۴۰۶bizonline.irبیزآنالین
۴۰۷boorsika.comبورسیکا
۴۰۸bziran.comایران مارکت سنتر
۴۰۹chare.irچاره
۴۱۰chargeok.com شارژ اکی
۴۱۱charjer.ir فروش آنالین شارژ تلفن
۴۱۲chilazemdari.comبانک اطالعات خرید و فروش کاالی دست دوم
۴۱۳cnstore.ir (ناین) 9کامپیوتر 
۴۱۴comland.irکام لند
۴۱۵datakey.irدیتاکی
۴۱۶dbuy.irدی بای



نام وب سایتآدرس سایتردیف
۴۱۷dcanon.ir خانه دوربین
۴۱۸deytodey.ir دی تو دی
۴۱۹digibag.netکیف دیجیتال
۴۲۰digibaneh.com دیجی بانه
۴۲۱digibyte.ir دیجی بایت
۴۲۲digikhane.com دیجی خانه
۴۲۳digikharid.comدیجی خرید
۴۲۴digimana.irدیجی مانا
۴۲۵digionline.irدیجی آنالین
۴۲۶digisystemyazd.comدیجی سیستم یزد
۴۲۷digitalbaran.comفروشگاه اینترنتی دیجیتال باران
۴۲۸digizar.irدیجیزار 
۴۲۹donyacomputer.comفروشگاه اینترنتی دنیا کامپیوتر
۴۳۰donya-digital.comفروشگاه اینترنتی دنیای دیجیتال
۴۳۱ebagh.com ایباغ
۴۳۲ebazar.bizای بازار

۴۳۳ebpnovin.com
ایده برتر
پارسیان

۴۳۴ecartridge.irفروشگاه اینترنتی کارتریج ایکا
۴۳۵echarge.samanepay.comخانه فروش شارژ
۴۳۶echargeu.irفروشگاه ایشارژیو
۴۳۷efoo.ir ایفو
۴۳۸egkala.irایجیکاال
۴۳۹ejanebi.com ای جانبی
۴۴۰ekalamarket.comایکاال
۴۴۱elebazar.irفروشگاه اینترنتی اله بازار
۴۴۲emertad.com امرتاد
۴۴۳merqc.comفروشگاه قطعات الکتریک محمد
۴۴۴eshopp.irفروشگاه اینترنتی
۴۴۵etoranj.comترنج
۴۴۶ever247.net اورست
۴۴۷exif.irاگزیف  



نام وب سایتآدرس سایتردیف
۴۴۸eyn.irعین شارژ
۴۴۹fafait.netشهر فافا
۴۵۰fanasan.comفروشگاه اینترنتی فن آسان
۴۵۱fayab.comفروشگاه اینترنتی فایاب
۴۵۲feresto.comفرستو
۴۵۳fileman.parspa.ir فروشگاه فایل من
۴۵۴filesell.irفایل سل
۴۵۵final.irفروشگاه اینترنتی فینال
۴۵۶freeze.ir فریز
۴۵۷galleriha.com گالری ها
۴۵۸getsharj.comگت شارژ دات کام 
۴۵۹ghalebazi.comفروشگاه اینترنتی قلعه بازی
۴۶۰gilbazar.comگیل بازار
۴۶۱globyte.irگلوبایت کتاب
۴۶۲goldtag.netگلدتگ
۴۶۳gooshishop.comگوشی شاپ
۴۶۴marketestan.comفروشگاه اینترنتی مارکتستان
۴۶۵gsm-server.irجی اس ام سرور
۴۶۶hamrahebartar.comهمراه برتر
۴۶۷hamrahsharj.irهمراه شارژ
۴۶۸hediyebazar.comهدیه بازار
۴۶۹hmobile.ir فروشگاه هنرمندان
۴۷۰holooshop.ir (هلوشاپ)فروشگاه اینترنتی هلو
۴۷۱hpaba.comنمایندگی شرکت اچ پی
۴۷۲hypercafe.irفروشگاه اینترنتی هایپر کافه
۴۷۳hypershine.irفروشگاه و سایت تخفیف هایپرشاین
۴۷۴i24.ir دات آی آر24آی 
۴۷۵ighab.comآی قاب
۴۷۶ikaspersky.comخرید آنتی ویروس کسپرسکای
۴۷۷ilyasystem.comایلیا سیستم
۴۷۸internetbazar.irاینترنت بازار
۴۷۹iprotect.irآی پروتکت 



نام وب سایتآدرس سایتردیف
۴۸۰ir93.com 93آی آر
۴۸۱mahfashop.comفروشگاه اینترنتی مهفا
۴۸۲iranhp.irایران اچ پی 
۴۸۳iranlaptopparts.comلپ تاپ پارت
۴۸۴iranshahrshop.comایرانشهرشاپ 
۴۸۵ireshops.ir فروشگاه اینترنتیireshops.ir 
۴۸۶ir-shop.irفروشگاه اینترنتی مرکز خرید 
۴۸۷mahashop.irمحا شاپ
۴۸۸jahangostarpars.comجهان گستر پارس رادن
۴۸۹janebi.comفروشگاه اینترنتی جانبی
۴۹۰jensekhoob.comفروشگاه اینترنتی جنس خوب
۴۹۱jetkharid.com جت خرید
۴۹۲kajalmarket.com کژال مارکت
۴۹۳kalabiz.irفروشگاه اینترنتی کاالبیز
۴۹۴kala-center.irایران مارکت سنتر
۴۹۵kalaina.comفروشگاه اینترنتی کاالاینا
۴۹۶mobilekomak.com موبایل کمک
۴۹۷mob.irشبکه اطالع رسانی تلفن همراه ایران
۴۹۸mdc.irفروشگاه اینترنتی میرداماد
۴۹۹mci24.com خرید آنالین کارت شارژ موبایل
۵۰۰romis.comرومیس
۵۰۱sabzcenter.comفروشگاه تجهیزات دیجیتال سبز سنتر
۵۰۲sadetar.comفروشگاه اینترنتی ساده تر
۵۰۳saymandigital.comسایمان دیجیتال
۵۰۴simcart.comسیم کارت
۵۰۵soghatenab.comسوغات ناب
۵۰۶startkala.comاستارت کاال
۵۰۷storeiranian.comاستور ایرانیان
۵۰۸sunkala.storeسان کاال
۵۰۹tablet.irمرجع تبلت ایران
۵۱۰tadkala.comتادکاال
۵۱۱alef.1000charge.comشارژ بخر جایزه ببر



نام وب سایتآدرس سایتردیف
۵۱۲bitdefenderme.irآنتی ویروس بیت دیفندر
۵۱۳qmb.irبانک قرض الحسنه مهر ایران
۵۱۴bonyadonline.irبنیاد فرهنگ زندگی
۵۱۵www.jamkaran.irجمکران

http://www.jamkaran.ir/

