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هلدینگ داده گستر عصر نوین در یک نگاه

تاسیس شرکت داده گستر عصر نوین	 
 	)PAP( اخذ پروانه فعالیت

ارائه سرویس دسترسی اینترنت پر 	 
)ADSL( سرعت

 آغاز اجرای الحاقیه	 
پروژه )USO2( در 107 روستا

افتتاح شبکه بحران تهران و 	 
کرمان

ورود به بازار بیمه دیجیتال و ... 	 

خرید شرکت داده گستر عصر نوین 	 
توسط سهامداران جدید

جذب بیش از پنجاه هزار نفر 	 
مشترک

دریافت موافقت اصولی اپراتور مجازی 	 
)MVNO( تلفن همراه

 	FWA گسترش پوشش جغرافیایی پروانه
 	TD-LTE اخذ پروانه عمده فروشی 

)درقالب کنسرسیوم(
یکی از 3 شرکت برتر کشور در حوزه ارائه 	 

خدمات ارتباطات ثابت

خرید گروه شرکت های پارس آنالین	 
 	)VSAT( افزودن خدمات ارتباط ماهواره ای به سبد محصوالت

 ارائه خدمات مختلف مرکز داده ها در یکی از بزرگترین	 
)ICD( مرکز داده های کشور در بخش خصوصی

ادغام شبکه های ADSL شرکت های وب و پارس آنالین	 
عقد قرارداد میزبانی اپراتوری موبایل مجازی )MVNO( با شرکت ایرانسل	 

اخذ پروانه ایجاد و 	 
بهره برداری از شبکه 

)FCP( ارتباطات ثابت
برنده شدن در مناقصه 	 

USO2

اخذ پروانه رادیو ترانک عمومی	 تولد برند های وب	 
 	USO1 برنده شدن در مناقصه

یکی از 3 شرکت برتر کشور در حوزه 	 
ارائه خدمات ارتباطات ثابت

کارگزار رسمی باشگاه فوتبال استقالل تهران	 
ارائه سرویس بر بستر  فیبر نوری با 	 

FTTX تکنولوژی
جذب و استخدام بیش از 1800 کارشناس به 	 

صورت حضوری و آنالین در سراسر کشور
سال 1399 ارائه اینترنت به بیش از 40 هزار 	 

روستا در سراسر کشور

 ارائه اینترنت پرسرعت به بیش از	 
 27 هزار روستا در سراسر کشور

 	)USO1( آغاز اجرای الحاقیه پروژه 
در 6,250 روستا

آغاز اجرای پروژه ارائه خدمات 	 
)USO3( عمومی اجباری 

در 18,000 روستا

۱۳۸۲۱۳۹۱ ۱۳۸۸۱۳۹۳

۱۳۹۵۱۳۹۴ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷

۱۳۹۸۱۳۹۹۱۴۰۰
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شرکت خدمات جامع
 آوای ارتباطات نوین

خاورمیانه

شرکت
پارسان لین

شرکت پارس
ارتباطات

 شرکت پارسان
لین ارتباطات

گنج آفرینان
تابـان آینـده شرکت هوش افزار 

راهبر آریامن )هارا(

 شرکت فناوران
نویــن پاسـارگـاد

)آواکام)

 سرمایه گذاری های
 شرکت داده  گستر

عصـرنویـن

 فناوری اطالعات 
 امن افزار هوشمند

عصر نوین هیرکانیا 
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های وب و پروانه های دریافتی، جوایز و افتخارات

FCPRadio Trunk
(Broad Band Public Safety)MVNO

 مجـوز ارائـه سـرویس های
ارتباطی ثابت

امـکان ارائه طیف وسـیعی 
ارتباطـی سـرویس های   از 

در سراسر کشور

ــس  ــه ســرویــ ــوز ارائــ مجــ
Push To Talk )بیســـیم( بـــه 
کاربــران ســازمانی در تمامــی 

مناطــق کشــور

ترکیبی  ارائه سرویس های  امکان 
صوت و داده

تلفن  اپراتور مجازی  دارای مجوز 
همراه

ترکیبی  ارائه سرویس های  امکان 
صوت و داده به مشتریان خانگی 

و سازمانی
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Wholesale 
MobileSAPITO-

NAMA 
امــکان ارائـــه سرویـس های 
عمده فروشـی موبایل به سـایر 

اپراتورهای موجود 

FWA

ســـرویس های  ارائه  امـــکان 
به  ثابت  بیســـیم  ارتباطـــی 
مشـــتریان خانگی و سازمانی

ســـرویس های  ارائه  امـــکان 
صـــوت و داده از طریـــق این 

بستر

حوزه پروانه ارائـه خدمات ماهواره ای در  فعالیـــت  پروانـــه 
خدمـــات فنی افتـــا، نصب 
فتا محصوالت  پشـــتیبانی  و 
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موضوع فعالیت های اصلی شرکت

ارائه خدمات انتقال داده ها و خدمات جانبی آن و فعالیت در زمینه فناوری اطالعات

 ارائه خدمات سخت افزاری و نرم افزاری و سایر خدمات کامپیوتری
و مخابراتی و فعالیت های خدماتی و پشتیبانی پیمانکاری

کلیه فعالیت های کامپیوتری و مخابراتی در زمینه نصب، طراحی فنی، نگهداری و 
 پشتیبانی مراکز کم ظرفیت و پر ظرفیت و فعالیت های مرتبط
با فن آوری اطالعات )IT( و انفورماتیک

انجام کلیه امور انفورماتیکی شامل طراحی و تولید، ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای 
 رایانه ای اعم از سفارش مشتری و بسته های نرم افزاری
و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای

 فعالیت در زمینه سیستم های ویژه رایانه ای
نظیر اتوماسیون صنعتی و کارت های هوشمند

مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی و مخابراتی

اجرای پروژه های انفورماتیکی و مخابراتی

 فعالیت در زمینه شبکه های رایانه ای و مخابراتی
و شبکه های رایانه ای اطالع رسانی نظیر اینترنت و اینترانت

ارائه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه ای و مخابراتی

ارائه خدمات پشتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری

آموزش و پژوهش در زمینه موضوع فعالیت شرکت

 ارائه خدمات پخش تعاملی برنامه های صوتی و ویدئویی
مبتنی بر پروتکل اینترنت بر بستر باند پهن ابر داده ها
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موضوع فعالیت های فرعی شرکت

خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه تجهیزات رایانه ای و مخابراتی و دستگاه های جانبی و 
قطعات و به طورکلی در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات 

اخذ وام و تسهیالت و اعتبارات از بانک های داخلی و خارجی و موسسات مالی و اعتباری

سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت ها و خرید سهام شرکت ها اعم از تولیدی، 
خدماتی و بازرگانی در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات 

انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی

شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی

اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی و ایجاد شعبه در سراسر کشور

 شرکت در مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت

فعالیت در زمینه امنیت شبکه و شبکه های مخابراتی و واردات و پشتیبانی 
نرم افزارهای رایانه ای خارجی

ارائه خدمات حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات به کلیه شرکت های فعال



10

معرفی خدمات و محصوالت های وب

VPN

MVNO

Bandwidth

IDC

Trunk

VSAT

مجازی  خصوصی  شبکه  یک   VPN خدمات 
با  مشتری  نقاط  ارتباطات  برقراری  برای  را 
مشتری  داده  مرکز  و  مرکزی  دفتر  یکدیگر، 
اساس  بر  ارتباط  نوع  این  به وجود می آورد. 
نیازهای مشتری تعریف می شود و با توجه به 
جدا بودن کامل آن از شبکه جهانی اینترنت و 
ارتباطات دیگر مشتریان از امنیت بسیار باالیی 

برخوردار است.

استفاده از بستر و امکانات اپراتور دوم جهت 
انتقال ترافیک مشترک به اپراتور تحت قرارداد 

گفته می شود . 

ایجاد  و  منابع  تجمیع  لحاظ  به  روش  این 
پوشش وسیع تر بین اپراتورها عمومیت دارد. 

اطالعات  تبادل  امکان  میزان  به  باند  پهنای 
اگر بسته های  زمان گفته می شود.  در واحد 
اطالعات را خودروهای در حال حرکت در یک 
تعداد  همان  باند  پهنای  کنیم  فرض  اتوبان 
خطوط اتوبان خواهد بود. با فرض سرعت 
ثابت برای تمامی خودروها اتوبانی که تعداد 
امکان حرکت  باشد  داشته  بیشتری  خطوط 

خودرو بیشتری را خواهد داشت. 

مرکز خدمات داده به محلی گفته می شود که 
از نظر فیزیکی و محیطی شرایط کامال مناسبی 
باند  پهنای  با  زیرساختی مناسب  و  داشته  را 
اینترنت و شبکه های  به  باال جهت دسترسی 
از  مجموعه اى  به    IDC باشد.  دارا  را  محلی 
و  ارتباطى  زیرساختارهاى  سرویس دهنده ها، 
تجهیزات دسترسى که به منظور ارائه، نگهدارى 
و پشتیبانى از میزبانى سرویس هاى اینترنتى به 

کارگرفته شده اند گفته می شود.

آن  از  استفاده  با  که  است  مفهومی  ترانک 
سیستم های ارتباطی می توانند با به اشتراک گذاری 
دسترسی  فرکانس ها،  یا  خطوط  از  دسته  یک 
تعداد زیادی کاربر را به شبکه فراهم کنند. خدمات 
راديوترانک با هدف استفاده بهینه از فرکانس های 
رادیویی و ساماندهی طیف فرکانسی کشور ارائه 
می شود. رادیوترانک مشابه سیستم های تلفنی راه 
دور می باشد که مشترکین می توانند از یک کانال یا 

فرکانس به صورت مشترک استفاده نمایند.

خدمات VSAT از جمله راه کارهایی است که 
برای ایجاد یک شبکه مبتنی بر ارتباط از طریق 

ماهواره گفته می شود. 

که  مناطقی  در  عموما  بستر  این  از  استفاده 
دسترسی به دیگر بسترها محیا نباشد کاربرد 

دارد. 
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DSL

CCTV

Fiber

FMC

Micro Wave

Video 
Conference

بسترهای  بر   Video conference سرویس 
و  دارد  سازی  پیاده  قابلیت  ارتباطی  مختلف 
این امکان را برای مشتری فراهم می سازد تا در 
نقاط مورد نظر ارتباط صدا و تصویر را به صورت 

هم¬زمان داشته باشد.

DSL عمدتا با خدمات ADSL به یاد آورده می شود؛ 
 ADSL، VDSL، حال آن که تکنولوژی های مختلف
SHDSL، G. SHDSL و ... از انواع این خدمات 

است که اختصارا با XDSL نشان داده می شود. 

سرویس CCTV یا دوربین مدار بسته عموما 
دارد.  کاربرد  حفاظتی  سیستم های  جهت 
تصاویری  کیفیت  به  توجه  با  سیستم  این 
که مشتری نیاز دارد قابلیت پیاده سازی بر 

بسترهای ارتباطی مختلف را داراست.

شاید به جرات بتوان فیبر نوری را جدیدترین 
دانست.  موجو  ارتباطی  بستر  روزترین  به  و 
تکنولوژی پیشرفته در این بستر ارتباطی و به 
تبع آن انتقال داده با سرعت باال محبوبیت این 
بستر را دو چندان کرده است. فیبرهای نوری 
بعضا ظرفیت انتقال داده تا 10 گیگابیت در ثانیه  
را فراهم می سازند. از این بستر ارتباطی جهت 
انتقال شبکه های تلفن، شبکه های کامپیوتری و 

اینترنت استفاده می شود. 

و  ثابت  خدمات  از  ترکیبی  سرویس هایی 
کلیه  کردن  برآورده  با هدف  که  سیار هستند 
نیازهای ارتباطی افراد به آنها پیشنهاد می شود. 
مشتریان بالقوه برای بهره مندی از خدماتی از 
قبیل اینترنت ثابت و سیار، ارسال و دریافت 
پیامک و انجام مکالمه می توانند از این دست 

سرویس ها استفاده کنند.

تجهیزات مایکروویو از جمله تجهیزاتی هستند 
امکان  اختصاصی،  فرکانس  از  استفاده  با  که 
پهنای باند باال بین دو نقطه را فراهم می سازند. 
تجهیزات  این  در  استفاده  مورد  تکنولوژی 
امکان انتقال داده تا چندین گیگابیت در ثانیه 

را فراهم می کند. 
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ISMS
طراحـی،  قبیـل  از  اقدامـات  از  مجموعـه ای 
سیاسـت گذاری های امنیتـی، آمـوزش نیروی 
انسـانی سـازمان، فرهنگ سـازی در سـازمان، 
در  امنیتـی  تنظیمـات  و  کنترل هـا  اعمـال 
سـطوح مختلـف )امنیـت فیزیکـی، شـبکه، 
سـخت افزار، نرم افزار(، ارائه دسـتورالعمل های 
فنـی، نظـارت، بازنگـری و بهبـود بـه صـورت 
یـک فراینـد جامع و سیسـتمی که بـه عنوان 
بخـش مهمـی در فرآیندهـای اصلی سـازمان 

می باشـد.

معیارهـای امنیتـی از لحـاظ ضعـف طراحی، 
مشـکالت فنـی و آسـیب پذیری های بررسـی 
شـده و ارائه نتایج آن در قالب گزارشـی کامل، 

بـه مدیـران و نیروهای فنی 

Penetration 
Test
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SOCZABBIX
در هـر سـازمان یـک تیم امنیـت اطالعات که 
مسـئولیت نظارت و تحلیـل وضعیت امنیتی 
را بطـور متنـاوب برعهـده دارنـد وجـود دارد. 
زیرسـاخت های الزم بـرای ایـن تیـم با هدف 
تحلیـل و واکنـش و سـایر اقدامـات الزم بـه 
رخدادهـای امنیـت سـایبری بـا اسـتفاده از 
 SOC راهکار هـا و فرآیندهـای الزم در قالـب

صـورت می پذیـرد.

راه انـدازی سیسـتم مانتیورینـگ در باالتریـن 
تمامـی  ارسـال  جهـت  ممکـن  سـطح 
تجهیـزات  تمامـی  نیـاز  مـورد  گزارش هـای 
شـبکه و نیـز مشـاهده تمامـی تجهیـزات در 
قالـب نقشـه های جغرافیایی راهـکار جامعی 
اسـت در جهـت رفـع دغدغه مدیـران فناوری 

امنیـت  اطالعـات در حـوزه 
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های وب در مقایسه با رقبا

اهم دستاوردهای حوزه زیرساخت و شبکه های ارتباطی های وب در میان رقبا

XDSLنام شرکت / شبکه های ارتباطی
فیبر نوری 
(FTTX(

ارتباطات 
ماهواره ای 

(VSAT(

ارتباطات 
مایکروویو 

(MW(
4G )TD-LTE/ 

FD-LTE(رادیو ترانک
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اهم خدمات و محصوالت قابل ارائه های وب در میان رقبا

نام شرکت / خدمات
پهنای باند 
اختصاصی

 شبکه
خصوصی مجازی 

(VPN(

 خدمات
 مرکز داده
(IDC(

 خدمات خانگی 
سیم کارت/ اشتراکی

بیسیم های 
(PTT( ارتباطی
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  3737

 سرمایه گذاری ها و پروژه های
انجام شده و در حال انجام های وب

دیتاسـنتر  بزرگتریـن  دیتاسـنتر پیاده سـازی  بزرگتریـن  پیاده سـازی 
بخـش خصوصـی بـا ظرفیـت بخـش خصوصـی بـا ظرفیـت 

 ۵00 ۵00,,11رک به ارزشرک به ارزش
2020

USOUSO پیاده سـازی و اجـرای پـروژه  پیاده سـازی و اجـرای پـروژه 
به ارزش بیش از به ارزش بیش از 

  4444

پیاده سـازی و اجـرای سـامانه های پیاده سـازی و اجـرای سـامانه های 
هوشـمند ثبت تخلفات جـاده ای به هوشـمند ثبت تخلفات جـاده ای به 

ارزش بیـش از ارزش بیـش از 

میلیون دالر میلیون دالر 

میلیون یورومیلیون یورو

میلیون دالرمیلیون دالر
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2.42.4

 راه اندازی و پیاده سـازی شبکه راه اندازی و پیاده سـازی شبکه
رادیـو ترانـک عمومـی کشـور رادیـو ترانـک عمومـی کشـور 

بـه ارزشبـه ارزش

1.9 + 8.61.9 + 8.6
اجرای طرح هوشـمند سازی مدارس اجرای طرح هوشـمند سازی مدارس 

کشـور با ارزش بیش ازکشـور با ارزش بیش از

از  نمایندگـی  بـه  بهداشـت  از پـروژه خانه هـای  نمایندگـی  بـه  بهداشـت  پـروژه خانه هـای 
وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات به عنوان وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات به عنوان 
اپراتـور روسـتایی و راه انـدازی چندیـن مرکـز و اپراتـور روسـتایی و راه انـدازی چندیـن مرکـز و 

خانـه بهداشـت در روسـتاهای کشـورخانـه بهداشـت در روسـتاهای کشـور

خانه بهداشتخانه بهداشت میلیون دالرمیلیون دالر میلیون دالر میلیون دالر  میلیون یورومیلیون یورو

1,۵001,۵00
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سـرمایه گذاری در راه انـدازی پارک سـرمایه گذاری در راه انـدازی پارک 
اکوسیسـتم  بـه  ورود  و  اکوسیسـتم فنـاوری  بـه  ورود  و  فنـاوری 

اسـتارتاپی اسـتارتاپی 

از  نفـری  از   نفـری   150150 تیمـی  تیمـی تشـکیل  تشـکیل 
از  یکـی  در  نرم افـزار  از مهندسـین  یکـی  در  نرم افـزار  مهندسـین 
جهـت  زیرمجموعـه  جهـت شـرکت های  زیرمجموعـه  شـرکت های 
و  نرم افـزار  کارخانـه  و راه انـدازی  نرم افـزار  کارخانـه  راه انـدازی 

پلتفرم هـا  پلتفرم هـا توسـعه  توسـعه 

عقـد قـرارداد تحقیق و توسـعه عقـد قـرارداد تحقیق و توسـعه 
نظیـر  نویـن  حوزه هـای  نظیـر در  نویـن  حوزه هـای  در 

و...  و...    SARSAR باتـری،  باتـری، پهبـاد،  پهبـاد، 

راه اندازی کارخانه تولید محتوا و راه اندازی کارخانه تولید محتوا و 
برنامه ریزی جهت تامین تجهیزات برنامه ریزی جهت تامین تجهیزات 
و فضا و جذب شرکت های فعال و فضا و جذب شرکت های فعال 

در این حوزهدر این حوزه

2.92.9  3703702.92.9 1.81.8
میلیون دالر میلیون دالر هزار دالر هزار دالر میلیون دالر میلیون دالر  میلیون دالر میلیون دالر 
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))FWAFWA( شـبکه  ) راه انـدازی  شـبکه   راه انـدازی 
  4G4G بیسـیم ثابت با فناوری  بیسـیم ثابت با فناوری 

 5G )WTTX( 5G )WTTX( و و

سنجشـی  ماهـواره  سنجشـی پرتـاب  ماهـواره  پرتـاب 
جهـت  سـنجش از راه دور بـا جهـت  سـنجش از راه دور بـا 

دقـت یـک متـر دقـت یـک متـر 

تامیـن تجهیـزات هوشـمند سـازی تامیـن تجهیـزات هوشـمند سـازی 
پهبـاد،  نقـل،  و  حمـل  پهبـاد، نـاوگان  نقـل،  و  حمـل  نـاوگان 

... و   ... و   OBDOBD کنتورخوانـی، کنتورخوانـی، 

ایجاد و بهره برداری شـبکه فیبر ایجاد و بهره برداری شـبکه فیبر 
 نوری ) نوری )FTTXFTTX( در سراسـر کشور( در سراسـر کشور

بیش از بیش از 

  1818  992.92.9   ۵۵۵۵
میلیون دالر میلیون دالر میلیون دالر میلیون دالر میلیون دالر میلیون دالر  میلیون دالر میلیون دالر 



20

عملکرد مالی شرکت های وب در بازار بورس

13931394139۵1396139713981399سال

492,9972,071,5012,991,8943,001,4712,777,0906,257,09016,836,729درآمد کل )میلیون ریال(

65,407303,003653,275992,485636,6082,039,8157,237,444سود خالص )میلیون ریال(

131606327248159510868سود هر سهم )ریال(

)ROE( 42%27%11%19%22%35%12%بازده حقوق صاحبان سهام

1,614,3423,743,3496,960,95111,282,50713,399,49716,707,22235,194,311مجموع دارایی ها )میلیون ریال(

561,043860,0832,970,9055,166,3415,802,9507,762,76417,101,556حقوق صاحبان سهام )میلیون ریال(

* درآمد و سود خالص بر اساس برآورد یکساله محاسبه شده و مجموع دارایی ها و حقوق صاحبان سهام بر اساس صورت های مالی شش ماهه هست.



21

نمــاد  یکــی از نقدشــونده ترین 
ــازار  ــر ب ــازار در یکســال اخی ســهم های ب

بــورس تهــرانبــورس تهــران بــوده اســت.
21
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بودجه بودجه 14001400
)میلیون ریال()میلیون ریال(

بودجه بودجه 13991399
)میلیون ریال()میلیون ریال(

سهم استان در تولید ناخالص سهم استان در تولید ناخالص 
GDPGDP داخلی کل کشور داخلی کل کشور

شاخص توسعه فناوری اطالعات شاخص توسعه فناوری اطالعات 
در استاندر استان

 میانگین کشوری میانگین کشوری
نرخ بیکارینرخ بیکاری

10.81%10.81%
 میانگین کشوری میانگین کشوری

نرخ مشارکت اقتصادینرخ مشارکت اقتصادی

39.6239.62
میانگین کشوری شاخص میانگین کشوری شاخص 
توسعه فناوری اطالعات توسعه فناوری اطالعات 

6.916.91

شاخص های کلیدی استان تهران

444,811,039444,811,039313,792,926313,792,92622.122.1%%

8.098.09
نرخ بیکارینرخ بیکاری

9.4%9.4%
نرخ مشارکت اقتصادینرخ مشارکت اقتصادی

38.638.6
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دستاوردهای حوزه فروش های وب

 در استان

تهران



USO پروژه

 تعداد روستای تعداد روستای
مورد تعهدمورد تعهد

 تعداد سایت تعداد سایت
راه اندازی شدهراه اندازی شده

 تعداد روستای تعداد روستای
راه اندازی شدهراه اندازی شده

 تعداد سایت تعداد سایت
مورد تعهدمورد تعهد

درصد تعهدات محقق شدهدرصد تعهدات محقق شده  درصد تعهدات محقق شده  درصد تعهدات محقق شده 
)سایت های مورد بهره برداری قرار گرفته()سایت های مورد بهره برداری قرار گرفته(

72.73%72.73%  ۵8.73% ۵8.73%

   36,703 36,703

 تعداد روستای تعداد روستای
مورد تعهد کشورمورد تعهد کشور

 تعداد روستای تعداد روستای
راه اندازی شده کشورراه اندازی شده کشور

   ۵0,468 ۵0,468    3,894 3,894

 تعداد سایت تعداد سایت
راه اندازی شده کشورراه اندازی شده کشور

 تعداد سایت تعداد سایت
مورد تعهد کشورمورد تعهد کشور

   2,287 2,287

24

 80.14% 80.14%  40% 40%

۵6۵۵6۵ 404070۵70۵ 1616



  70%  70%

LTE پوشش

2۵

71.07%71.07%



پروژه هوشمندسازی 
مدارس استان

تعداد مدارستعداد مدارس
متصل به شبکه توسط  متصل به شبکه توسط  

های وب در استانهای وب در استان

7,2917,291

تعداد مدارس متصل به تعداد مدارس متصل به 
 شبکه توسط های وب شبکه توسط های وب

در کشوردر کشور

26



پروژه رهکام
هوشمندسازی جاده های کشور توسط 

سامانه ثبت تخلفات

27

 تعداد سامانه های دارای تعداد سامانه های دارای
دکل دوربین در استاندکل دوربین در استان

 تعداد سامانه های دارای تعداد سامانه های دارای
دوربین در استاندوربین در استان

 تعداد سامانه های دارای تعداد سامانه های دارای
دکل دوربین در کشوردکل دوربین در کشور

 تعداد سامانه های دارای تعداد سامانه های دارای
دوربین در کشوردوربین در کشور

1,873

1,819

139

133



مراکز و 
پورت های

DSL منصوبه
 مراکز تحت پوشش مراکز تحت پوشش

در کشوردر کشور

1,09۵1,09۵

 پورت منصوبه پورت منصوبه
در کشوردر کشور

   691,126 691,126

 مراکز تحت پوشش مراکز تحت پوشش
در کشوردر کشور

   93۵ 93۵

 پورت منصوبه پورت منصوبه
در کشوردر کشور

   442,4۵6 442,4۵6
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 مراکز تحت پوشش مراکز تحت پوشش
در استاندر استان

211211

 پورت منصوبه پورت منصوبه
در استاندر استان

243,301243,301

 مراکز تحت پوشش مراکز تحت پوشش
در استاندر استان

8181

 پورت منصوبه پورت منصوبه
در استاندر استان

7۵,1847۵,184



  پرسنلپرسنل  

در سطح کشوردر سطح کشور

در سطح استاندر سطح استان

1,7701,770
  پرسنلپرسنل  

  کارآموزکارآموز  

138138
  کارآموزکارآموز  

  کارگزارکارگزار  

118118
  کارگزارکارگزار  

نیرویانسانیهایوب

29

9۵39۵36۵6۵--
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برخی از مشتریان فعلی

بانک ملتبانک کشاورزیبانک صادرات

بیمه ایران
 مرکز تحقیقات راه،
مسکن و شهرسازی

سازمان امور مالیاتی کشوردانشگاه پیام نور
 سازمان ثبت اسناد

و امالک کشور

سازمان دامپزشکی کشورسازمان جمعیت هالل احمر
سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای )شهید تفویضی(
سازمان کشتیرانی جمهوری 

اسالمی ایران/توسعه 
فناوری اطالعات دریایی

سازمان مرکزی دانشگاه  
فنی و حرفه ای 

 سازمان مرکزی
دانشگاه آزاد اسالمی

سازمان میراث فرهنگی و 
صنایع گردشگری

سازمان هواپیمایی کشوریسازمان بنادر و دریانوردی
ستاد سازمان زندان ها و 

اقدامات تامینی و تربیتی کشور

بانک تجارتبانک ملی ایران
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سولیکو کالهسرمایه گذاری صنعت نفتستاد مبارزه با مواد مخدر
 شرکت مادر تخصصی

برق حرارتی ایران
شرکت مپنا توسعه 1

 شرکت ملی پخش
فرآورده های نفتی ایران

شورای عالی استان هاشرکت ملی حفاری ایران
 شورای هماهنگی
تبلیغات اسالمی

صندوق بازنشستگی 
صنعت نفت 

کانون جهانگردی و اتومبیل رانی 
جمهوری اسالمی ایران

مدیریت بحران شهر تهران
 مدیریت فناوری

بورس تهران
 اتحادیه سازمان های

حمل و نقل همگانی کشور
مرکز آمار ایران

بورس اوراق بهادار تهرانوزارت فرهنگ و ارشادنفت فالت قارهموسسه اعتباری کاسپینشرکت ملی نفتکش ایران

شـرکت توسعـه یک



راه های ارتباطی
مـا همواره خـود را متعهد به ارائه 
می دانیـم،  جدیـد  راه حل هـای 
راه حل هایـی که منجـر به افزایش 
کارایـی و انعطاف پذیری ارتباطات 
کلیـه اجزای بـازار حرفه ای کشـور 

خواهـد بود.

۱۵۶۵ داخلی 3

www.hiweb.ir

۰۲۱-۲۹۴۰۵۰۶۰

HS@hiweb.ir
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