IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

94.182.163.0/24
94.182.132.0/24
94.182.99.128/27

Varzesh3.com

ورزش سه

۱

94.182.142.0/30
94.182.168.32/28

Digikala.com

فروشگاه اینترنتی دیجی کاال

۲

185.147.176.0/22
46.224.3.128/25

Aparat.com

آپارات

۳

185.167.74.20

Shaparak.ir

شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت

۴

شاپرک
79.175.191.253

Divar.ir

دیوار

۵

217.218.165.40
94.232.174.28
94.232.175.43
94.232.175.101
94.232.175.103
94.232.175.100
94.232.175.102
94.232.175.52

Tebyan.net

موسسه فرهنگی و اطالع رسانی تبیان

۶

176.56.156.136
176.56.156.198
176.56.156.137

Bankmellat.ir

بانک ملت

۷

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

94.182.146.12
94.182.146.35

Yjc.ir

خبرگزاری باشگاه خبرنگاران

۸

91.99.101.242

Blog.ir

بالگ

۹

94.182.146.186
94.182.146.59

Tabnak.ir

تابناک

۱۰

5.144.133.146

Mihanblog.com

میهن بالگ

۱۱

46.224.2.180

Persianblog.ir

پرشین بالگ

۱۲

94.182.146.195
79.175.164.155

Asriran.com

عصر ایران

۱۳

89.235.64.0/22

Bmi.ir

بانک ملی ایران

۱۴

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

164.138.23.8
79.175.175.20 79.175.175.21
79.175.175.19
79.175.174.2 164.138.23.1
164.138.23.9

Isna.ir

خبرگزاری ایسنا

۱۵

164.138.18.162

Khabaronline.ir

خبر آنالین

۱۶

79.127.127.68

Rozblog.com

رز بالگ

۱۷

77.238.121.220

Mehrnews.com

خبر گزاری مهر

۱۸

185.83.114.100

Shahrekhabar.com

شهر خبر

۱۹

94.182.183.48/29

Zoomit.ir

زومیت

۲۰

80.191.78.150
188.214.4.150
80.191.79.22

Tamin.ir

پایگاه اطالع رسانی تامین اجتماعی

۲۱

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

94.182.146.218
185.49.84.70
185.49.84.72

Mashreghnews.ir

مشرق نیوز

۲۲

46.32.1.26

Uast.ac.ir

دانشگاه جامع علمی کاربردی

۲۳

185.13.228.77
185.13.228.74
185.13.228.78
185.13.228.218

1varzesh.com

یک ورزش

۲۴

94.182.146.40
94.182.146.227

Entekhab.ir

پایگاه خبری تحلیلی انتخاب

۲۵

91.98.103.125

90tv.ir

وب سایت رسمی برنامه 90

۲۶

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

77.36.166.196
77.36.128.0/17
62.220.120.0/22
62.220.119.0/24
91.225.53.0/24
185.143.233.81
5.160.139.206
89.235.71.152
89.235.71.162
80.253.152.203
89.235.71.156
89.235.71.166
80.253.152.204
89.235.71.157
89.235.71.167
89.235.71.151
89.235.71.161
5.160.139.21
89.235.71.153
89.235.71.163
185.49.87.124
185.49.87.125

Irib.ir

سازمان صدا و سیما

۲۷

87.107.133.43

Jamnews.ir

جام نیوز

۲۸

91.239.54.0/23

Zarinpal.com

زرین پال

۲۹

92.242.195.4

Sanjesh.org

سازمان سنجش آموزش کشور

۳۰

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

185.49.84.250
185.49.85.13

Namnak.com

نمناک

۳۱

94.182.146.222

Fararu.com

فرارو

۳۲

5.144.130.216

Persianv.com

پرشین وی

۳۳

217.218.26.200

Medu.ir

وزارت آموزش و پرورش

۳۴

94.182.146.54
94.182.146.231

Fardanews.com

پایگاه خبری تحلیل فردا

۳۵

85.15.17.2

Shatel.ir

اینترنت پرسرعت شاتل

۳۶

79.127.127.5

Facenama.com

شبکه اجتماعی فیس نما

۳۷

94.232.169.142

Time.ir

ساعت و تقویم ایران

۳۸

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

79.175.191.67

Sheypoor.com

شیپور

۳۹

185.49.84.252

Popkade.ir

پاپ کده

۴۰

79.175.169.247

Irna.ir

خبرگزاری جمهوری اسالمی

۴۱

185.147.176.29

Cloob.com

شبکه اجتماعی کلوب

۴۲

94.182.183.75
94.182.183.74
94.182.166.178
173.212.196.163

Tarafdari.com

طرفداری

۴۳

185.143.232.2

Bpi.ir

بانک پاسارگاد

۴۴

185.51.201.10

Irpopup.ir

ایران پاپ آپ

۴۵

۴۶

ایران ناز

Irannaz.com

79.127.127.44

۴۷

رایتل

Rightel.ir

185.24.139.10

۴۸

دانشگاه تهران

Ut.ac.ir

80.66.177.54

۴۹

همراه اول

Mci.ir

217.218.104.1

۵۰

قلمچی

Kanoon.ir

79.175.165.144/28
37.130.202.48/29
78.109.204.0/27

۵۱

نی نی بان

Niniban.com

94.182.146.180

۵۲

ای نتورک

Anetwork.ir

91.98.101.91

۵۳

دیجیاتو

Digiato.com

79.175.147.211

185.147.176.24

Sabavision.com

صبا ویژن

۵۵

31.24.238.139

Tehran.ir

شهرداری تهران

۵۶

91.98.100.118

Gsm.ir

سایت تخصص اطالعات موبایل

۵۷

94.182.185.87

Alef.ir

جامعه خبری تحلیلی الف

۵۸

92.42.49.43

Irancell.ir

ایرانسل

۵۹

87.107.34.207

Pnu.ac.ir

دانشگاه پیام نور

۶۰

194.225.70.16

Nic.ir

ایرونیک

۶۱

79.127.124.150

1544.ir

اسیاتک

۶۲

5.144.131.245

Hamyarwp.com

همیاروردپرس

۶۳

185.116.160.43

Iranjib.ir

ایران جیب

۶۴

5.160.157.92

Tnews.ir

اخبار تی نیوز

۶۵

5.144.131.138

Emalls.ir

بازار اینترنتی ایمالز

۶۶

46.209.157.6

Dana.ir

شبکه اطالع رسانی راه دانا

۶۷

130.185.73.248
130.185.73.247
130.185.72.112
130.185.72.136
185.129.168.231

E-estekhdam.com

ای استخدام

۶۸

Esam.ir

ایسام

۶۹

188.75.89.4
77.104.65.15 188.75.89.10
77.104.65.23 77.104.65.35
188.75.89.35

Jamejamonline.ir

جام جم انالین

۷۰

5.61.30.91

Abadis.ir

دیکشنری انالین ابادیس

۷۱

79.175.146.2 79.175.146.3

Netbarg.com

نت برگ

۷۲

193.8.139.24

Sb24.com

بانک سامان

۷۳

37.98.114.114

Iranecar.com

پرتال جامع خودرو کشور

۷۴

94.182.146.225

Parsine.com

پارسینه

۷۵

94.182.146.69

Seratnews.ir

صراط نیوز

۷۶

92.50.3.89
185.49.84.4

Khabarpu.com

خبرپو

۷۷

77.238.120.228
77.238.120.226

vidanama.com

ویدانما

۷۸

۷۹

کافه بازار

Cafebazaar.ir

۸۰

های وب

Hiweb.ir

79.175.191.240
79.175.191.192/26
79.175.141.1/25
79.175.191.228 79.175.191.229
185.13.228.131
94.182.98.18
94.182.98.20
185.24.138.44
79.175.191.231
79.175.191.233
46.224.2.4
94.182.98.19
185.13.228.133
185.24.138.45
46.224.2.2
185.13.228.132
46.224.1.44

۸۱

بانک تجارت

Tejaratbank.ir

82.99.224.164

۸۲

وانا

Vananews.ir

94.182.147.127

ردیف

نام سایت

آدرس سایت

۸۳

سینما تیکت

Cinematicket.org

185.83.208.180

۸۴

راسخون

Rasekhoon.net

79.127.125.36
79.127.125.34

IP

91.207.138.140

Post.ir

پرتال شرکت ملی پست ایران

۸۵

185.49.84.252

Lordpopup.com

لرد پاپ آپ

۸۶

91.98.29.182
185.13.228.10

Parsonline.com

پارس آنالین

۸۷

94.182.146.105

Mizanonline.ir

قوه قضایه

۸۸

164.138.21.145

Hamshahrionline.ir

همشهری آنالین

۸۹

217.218.78.29

Cbi.ir

بانک مرکزی

۹۰

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

5.144.129.251

Loxblog.com

لوکس بالک

۹۱

185.167.100.53

Niazerooz.com

نیاز روز

۹۲

164.138.18.44

Rahnama.com

نیازمندی ها

۹۳

2.144.131.138
185.173.105.66

Meghdadit.com

فروشگاه اینترنتی مقداد

۹۴

91.98.100.50

Ssaa.ir

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور

۹۵

78.38.201.21

Bsi.ir

بانک صادرات

۹۶

94.182.146.33

Aftabnews.ir

آفتاب

۹۷

185.12.101.62

Rahvar120.ir

سایت پلیس راهور ناجا

۹۸

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

178.216.250.182

Bamdad.net

بامداد

۹۹

5.144.129.195

Parsiblog.com

سرویس وبالگ نویسی فارسی وبالگ

۱۰۰

185.8.173.236

Itpro.ir

وب سایت تخصصی فناوری اطالعات ایران

۱۰۱

94.182.146.66

Shomanews.com

شمانیوز

۱۰۲

94.182.227.21

Rajanews.com

پایکاه اطالع رسانی رجا

۱۰۳

185.49.84.18

Rtl-theme.com

پوسته ورد پرس

۱۰۴

79.127.127.227
79.127.127.229 93.190.24.34
217.218.67.227
130.185.75.97

Khamenei.ir

پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت

۱۰۵

94.182.183.208/29

Donya-e-eqtesad.com

خامنه ای

روزنامه دنیای اقتصاد

۱۰۶

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

46.224.2.44

Eranico.com

ارانیکو

۱۰۷

185.49.84.4

Rokna.ir

رکنا

۱۰۸

79.127.124.152

Asiatech.ir

اسیاتک

۱۰۹

94.182.146.154

Faradeed.ir

فرادید

۱۱۰

94.184.120.23

Ebanksepah.ir

بانک داری اینترنتی بانک سپه

۱۱۱

95.38.61.105

Samandehi.ir

ساماندهی محتوای فضای مجازی

۱۱۲

95.38.15.135
95.38.15.147

Aviny.com

سایت شهید آوینی

۱۱۳

46.143.213.5

Um.ac.ir

دانشگاه فردوسی مشهد

۱۱۴

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

79.175.163.74

Alibaba.ir

علی بابا

۱۱۵

82.99.209.207

Tax.gov.ir

سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی

۱۱۶

37.228.137.181

Zoodfood.com

زود فود

۱۱۷

82.99.218.165

Hawzah.net

پایگاه اطالع رسانی حوزه نت

۱۱۸

91.99.96.66

Enbank.net

بانک اقتصاد نوین

۱۱۹

79.127.126.77

Bigtheme.ir

بیگ تم

۱۲۰

موسیقی ایرانیان

۱۲۱

گجت نیوز

۱۲۲

5.61.30.66

46.209.160.130 5.160.139.139
212.32.234.200

Musiceiranian.ir

Gadgetnews.ir

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

5.160.157.154

Parsfootball.com

پارس فوتبال

۱۲۳

37.228.138.194
37.228.138.195

Roshd.ir

شبکه رشد

۱۲۴

بانک پارسیان

۱۲۵

۱۲۶

178.21.40.38

Parsian-bank.ir

109.239.2.7

Modiseh.com

فروشگاه اینترنتی مدیسه

164.138.18.21

Roham.ws

پایگاه اطالع رسانی رهام

۱۲۷

37.228.136.219

Itbazar.com

آی تی بازار

۱۲۸

158.58.186.218

Niniweblog.com

نی نی وب الگ

۱۲۹

94.182.146.215

Roozno.com

روز نو

۱۳۰

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

79.127.127.118

Popupads.ir

پاپ آپ ادز

۱۳۱

185.2.13.164

Nextpopup.ir

گسب درامد از پاپ اپ

۱۳۲

103.216.60.203
185.4.30.233
185.86.180.17
103.216.62.68
178.216.250.147

Ilna.ir

ایلنا

۱۳۳

5.160.11.0/24
46.36.127.0/24
80.191.56.0/24

Chmail.ir

پست الکترونیک چاپار

۱۳۴

217.219.236.27

Aut.ac.ir

دانشگاه امیرکبیر

۱۳۵

5.160.242.100

Rb24.ir

بانک رفاه

۱۳۶

79.175.156.140

Iauctb.ac.ir

دانشگاه آزد واحد تهران مرکزی

۱۳۷

79.127.125.99
79.127.125.146
79.127.125.104
79.127.125.98

Wisgoon.com

ویسگون

۱۳۸

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

79.175.169.179

Lastsecond.ir

لست سکند

۱۳۹

91.99.101.244

Bayanbox.ir

صمدوق بیان

۱۴۰

89.165.2.6

Sabanet.ir

صبانت

۱۴۱

5.144.131.34

Mibinim.com

میبینیم

۱۴۲

212.80.20.222

Snn.ir

خبرگزاری دانشجو

۱۴۳

94.232.171.140

Adliran.ir

دفتر خدمات الکترونیک قضایی

۱۴۴

185.51.201.250

Parsnaz.ir

سایت تفریحی سرگرمی پارس ناز

۱۴۵

77.104.97.226

Portaltvto.com

پرتال جامع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

۱۴۶

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

Mebank.ir

بانک مهر اقتصاد

۱۴۷

Zoomg.ir

زومجی

۱۴۸

79.127.127.65
79.127.127.120

Mihanstore.net

میهن استور

۱۴۹

94.182.146.198

Tabnakbato.ir

تابناک بانو

۱۵۰

91.98.29.214

Zanbil.ir

فروشکاه اینترنتی زنبیل

۱۵۱

185.14.80.171

Irimo.ir

سازمان هواشناسی

۱۵۲

77.237.70.151

Ansarbank.com

بانک انصار

۱۵۳

77.36.163.227

Iribnews.ir

خبرگزاری صدا و سیما

۱۵۴

188.126.151.7

94.182.183.50

IP

ردیف

نام سایت

آدرس سایت

۱۵۵

مبین نت

Mobinnet.ir

188.213.72.17

۱۵۶

پارس تودی

Parstoday.com

77.104.83.5

۱۵۷

هاست ایران

Hostiran.net

5.144.130.7
185.83.114.216

۱۵۸

کیمیا آنالین

Kimiaonline.com

185.4.28.251

۱۵۹

شاپ کیپر

Shopkeeper.ir

79.127.127.33

۱۶۰

ژاکت

Marketwp.ir

5.144.131.245

۱۶۱

اقتصاد انالین

Eghtesadonline.com

178.216.248.205

۱۶۲

24 ساعت

Saat24.com

79.127.127.244

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

94.232.173.222

Irandoc.ac.ir

پزوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران

۱۶۳

185.170.44.2

Mofidonline.com

مفید آنالین

۱۶۴

5.160.220.68

Ikco.ir

ایران خودرو

۱۶۵

185.49.84.230

Gooyait.com

اخبار فن اوری و تکنولوزی

۱۶۶

78.38.208.89

Srbiau.ac.ir

دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

۱۶۷

130.185.73.21

Lioncomputer.ir

لیون کامپیوتر

۱۶۸

212.1.193.51

Bank-maskan.ir

بانک مسکن

۱۶۹

79.175.138.194

Tct.ir

مخابرات استان تهران

۱۷۰

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

94.182.146.20
94.182.146.229

Bultannews.com

بولتن نیوز

۱۷۱

94.182.183.88/29

Alodoctor.ir

الو دکتر

۱۷۲

79.175.166.85

Sahamyab.com

سهام یاب

۱۷۳

185.147.176.23

filimo.com

فیلیمو

۱۷۴

37.156.29.77
185.13.229.101
185.13.229.98
79.127.126.155

filmnet.ir

فیلم نت

۱۷۵

185.133.152.0/22
185.21.76.64/27
185.143.233.210
185.129.169.68
94.182.187.123

Aionet.ir

اولین تلویزیون اینترنتی ایران

۱۷۶

afarinak.ir

آفرینک

۱۷۷

appido.ir

اپیدو

۱۷۸

91.99.99.203
37.228.136.107

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

91.98.31.62

postbank.ir

پست بانک

۱۷۹

46.209.3.170

edbi.ir

بانک توسعه صادرات

۱۸۰

78.38.219.10

bim.ir

بانک صنعت و معدن

۱۸۱

164.215.57.42

bki.ir

بانک کشاورزی

۱۸۲

79.175.169.114

ttbank.ir

بانک توسعه تعاون

۱۸۳

46.18.248.18

karafarinbank.ir

بانک کارآفرین

۱۸۴

77.237.91.61

sbank.ir

بانک سرمایه

۱۸۵

91.98.96.10

sinabank.ir

بانک سینا

۱۸۶

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

79.175.145.138

shahr-bank.ir

بانک شهر

۱۸۷

91.99.97.34

bank-day.ir

بانک دی

۱۸۸

82.99.219.4

refah-bank.ir

بانک رفاه

۱۸۹

217.218.108.186

hibank24.ir

بانک حکمت

۱۹۰

91.98.100.166

izbank.ir

بانک ایران زمین

۱۹۱

185.30.4.12

ghbi.ir

بانک قوامین

۱۹۲

5.160.245.20

middleeastbank.ir

بانک خاور میانه

۱۹۳

185.13.230.170

ba24.ir

بانک آینده

۱۹۴

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

94.232.168.158

cinoor.ir

موسسه اعتباری نور

۱۹۵

79.175.171.207

askariye.ir

موسسه اعتباری ملل عسکریه

۱۹۶

91.98.102.70

rqbank.ir

بانک قرض الحسنه مهر رسالت

۱۹۷

82.99.228.45

qmb.ir

بانک قرض الحسنه مهر ایران

۱۹۸

130.185.72.159

motamem.org

متمم

۱۹۹

94.182.98.96/29
94.182.129.64/27

shatelland.com

شاتل لند

۲۰۰

109.110.163.10

maktabozahra.ir

مکتب الزهرا

۲۰۱

109.201.27.227

hadith.net

حدیث نت

۲۰۲

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

130.185.72.84

isoa.ir

مدرسه اسالمی هنر قم

۲۰۳

130.185.74.216

nooremobin.org

موسسه خیریه نور مبین

۲۰۴

130.185.75.67

farsi.khamenei.ir

پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار

۲۰۵

حضرتخامنه ای
130.185.78.136

kalamehaq.ir

کالم حق

۲۰۶

130.185.78.154

shds.ir

یادواره  148شهید منطقه دودانگه ساری

۲۰۷

130.185.78.196

ahaad.ir

پایگاه اینترنتی احاد حزب اهلل

۲۰۸

158.58.187.168

shahid-jafari.ir

پایگاه اطالع رسانی شهید جعفری

۲۰۹

158.58.190.81

ketabequran.ir

مرکز آموزش های قران کریم

۲۱۰

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

164.138.16.201

pmbhva.ir

پایگاه مقاوت بسیج حضرت ولیعصر

۲۱۱

164.138.17.253

motaghin.com

متقیتن

۲۱۲

164.138.19.2

raad-alghadir.org

موسسه نیکوکاری رعد الغدیر

۲۱۳

164.138.22.226

bigharar.ir

بی قرار ظهور

۲۱۴

176.123.66.68

rahpouyan.com

کانون فرهنگی رهپویان وصال شیراز

۲۱۵

178.216.251.26

quranmp3.ir

آوای قرآن

۲۱۶

178.22.77.132

afsaran.ir

افسران جنگ نرم

۲۱۷

185.10.72.126

sedayeshia.com

صدای شیعه

۲۱۸

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

185.105.184.108

harammotahar.ir

پایگاه اطالع رسانی آستان مقدس حضرت امامخمینی

۲۱۹

185.105.184.90

besh.ir

بشارت های ظهور

۲۲۰

185.116.160.30

valiamr.com

جناح فرهنگی مومن و انقالبی

۲۲۱

185.129.168.15

raad-charity.org

مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد

۲۲۲

185.13.231.235

behdashtemanavi.com

پرتال موسسه بهداشت معنوی

۲۲۳

185.13.231.251

bahmanemamzadegan.ir

امام زادگان احمد و جعفر شهر بهمن

۲۲۴

185.142.159.21

bagiyatoalshhda.kowsarblog.ir

بقیه الشهدا

۲۲۵

185.165.116.173

kashan-behzisti.ir

اداره بهزیستی کاشان

۲۲۶

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

185.173.106.60

iska.ir

سازمان فعالیت های قرانی

۲۲۷

185.181.180.114

islamicdatabank.com

پایگاه اطالع رسانی سراسری اسالمی پارسا

۲۲۸

185.181.180.79

sadaadnoor.ir

سداد نور

۲۲۹

185.2.12.15

kheimegah.com

خیمه گاه

۲۳۰

185.23.131.20

razavi.aqr.ir

وبگاه فرهنگی تبلیغاتی امام رضا علیه السالم

۲۳۱

185.23.131.21

library.aqr.ir

سازمان کتابخانه ها،موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس

۲۳۲

رضوی
185.37.55.50

tebyan12.net

پرتال پایگاه تخصصی تبیان مهدویت

۲۳۳

185.4.28.148

mah-as.com

وب سایت موسسه انصار الحسین

۲۳۴

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

185.4.31.190

ramezan.com

سایت جامع رمضان

۲۳۵

185.4.31.85

ayneshamdoon.ir

آینه شمعدون

۲۳۶

185.49.84.26

shiraznarjes.com

موسسه خیریه مردمی نرجس شیراز

۲۳۷

185.49.84.27

naseroon.ir

ناصرون

۲۳۸

185.49.84.84

ibso.ir

ناحیه بسیج دانشجویی استان اصفهان

۲۳۹

185.49.86.94

i20.ir

اسالم شناسی

۲۴۰

185.49.87.28

ch-iran.org

خانه خیرین ایران

۲۴۱

185.50.37.31

www.raro.ir

امداد و نجات هالل احمر کشور

۲۴۲

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

185.51.201.206

javananhelal.ir

سازمان جوانان جمعیت هالل احمر

۲۴۳

185.51.201.70

zeynabkf.ir

بنیاد خیریه زینب کبری

۲۴۴

185.55.224.118

salavaat.com

صلوات دات کام

۲۴۵

185.55.224.125

farhangeaval.ir

فروشگاه فرهنگ اول

۲۴۶

185.55.224.160

quranfa.ir

قران فا

۲۴۷

185.55.224.182

hayauni.ir

جنبش حیات

۲۴۸

185.55.224.189

mehad.org

موسسه مهد قران کریم و والیت استان اصفهان

۲۴۹

185.55.224.31

jannatefakkeh.com

موسسه فرهنگی هنری جنات فکه

۲۵۰

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

185.55.224.36

zohd.ir

نور هدایت

۲۵۱

185.55.224.60

salate-jomeh.ir

دفتر امام جمعه بخش چندار و شهر کوهسار استانالبرز

۲۵۲

185.55.224.92

chbehzisty.ir

پایگاه اطالع رسانی اداره کل بهزیستی استان چهار

۲۵۳

محال و
بختیاری
185.55.227.57

bdv.ir

بسیج دانشجویی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

۲۵۴

185.55.227.69

fordo.ir

پرتال جامع شهدای روستای فردو

۲۵۵

185.55.227.88

ghanongostar.com

قانون گستر

۲۵۶

185.8.172.59

bonyadhad.ir

بنیاد علمی فرهنگی هاد

۲۵۷

185.8.173.18

yamojir.com

شبکه اسالمی یامجیر

۲۵۸

IP

آدرس سایت

نام سایت

185.8.173.55

bntabriz.ir

پایگاه مقاومت بسیج شهید رجایی

۲۵۹

185.8.173.57

313fadai.ir

گناه شناسی

۲۶۰

185.83.114.82

shia-leaders.com

رهبران شیعه

۲۶۱

185.88.152.91

behzisti.ir

سازمان بهزیستی کشور

۲۶۲

185.88.153.56

ahlulbaytclub.com

باشگاه جهانی خادمین اهل بیت

۲۶۳

185.94.97.106

pchamran.ir

باشگاه شهید چمران

۲۶۴

185.94.97.110

ahlebeit.tk

مخلصین اهل بیت

۲۶۵

185.94.97.58

mehranehcharity.ir

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتال به سرطان

۲۶۶

استان زنجان

ردیف

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

188.253.2.142

maarefislam.net

پایگاه علوم و معارف اسالم

۲۶۷

188.253.2.144

rahyafte.com

رهیافته

۲۶۸

188.253.2.153

t-pasokhgoo.ir

طلبه پاسخگو

۲۶۹

188.253.2.166

bfnews.ir

اینده روشن

۲۷۰

188.253.2.177

moslemebnaghil.ghasam.ir

قسم

۲۷۱

188.253.2.191

asr-entezar.ir

عصر انتظار

۲۷۲

188.253.2.193

tamhid.ir

دفتر مطالعات فرهنگی تمهید

۲۷۳

188.253.2.20

tavabin.ir

توابین

۲۷۴

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

188.253.2.243

salehintehran.ir

سایت صالحین تهران بزرگ

۲۷۵

188.253.2.245

khatteemam.ir

پایگاه اطالع رسانی خط امام

۲۷۶

188.253.2.52

okhowah.com

اخوت

۲۷۷

188.253.2.58

monji12.com

منجی دوازدهم

۲۷۸

188.253.2.59

khayyen.ir

خین

۲۷۹

188.253.2.62

basijpress.ir

بسیج پرس

۲۸۰

188.253.2.64

mataf.ir

موسسه فرهنگی مطاف عشق

۲۸۱

188.253.2.92

ghadiany.com

قطعه 26

۲۸۲

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

2.187.252.6

ebratmuseum.ir

پرتال موزه عبرت ایران

۲۸۳

2.188.20.14

leader.ir

پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

۲۸۴

2.188.26.60

ehda.sbmu.ac.ir

پایگاه اطالع رسانی فراهم آوری اعضا

۲۸۵

212.16.88.51

porseman.org

نشریه الکترونیکی پرسمان

۲۸۶

212.80.21.157

rissp.org

پژوهشکده مطالعات راهبردی فلسطین

۲۸۷

212.80.21.27

razavi.basij.ir

خراسان رضوی

۲۸۸

212.80.21.4

systan.beest.ir

سازمان بسیج دانش اموزی استان سیستان و بلوچستان

۲۸۹

212.80.21.67

koolebar.ir

کوله بار

۲۹۰

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

212.80.21.9

serajnet.org

معاونت تربیت و اموزش عقیدتی سیاسی

۲۹۱

212.80.21.95

mouood.salehin.ir

صالحین

۲۹۲

217.218.114.198

quraniran.ir

سایت رسمی مسابقات قران کریم جمهوری اسالمی

۲۹۳

217.218.114.202

quranhefz.ir

پایگاه جامع حفظ مجازی قران کریم

۲۹۴

31.25.89.55

absharatefeha.ir

خیریه ابشار عاطفه ها

۲۹۵

31.25.89.56

shahed41.ir

قرارگاه تیپ ادوات لشگر  41ثاراهلل

۲۹۶

31.25.93.153

safiresobh.com

ستاد اقامه نماز خراسان رضوی

۲۹۷

37.255.172.200

quran.ahlolbait.com

قران پژوهی

۲۹۸

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

37.255.172.202

ahlolbait.com

موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت

۲۹۹

46.224.2.182

rcs-tehran-m10.persianblog.ir

هالل احمر منطقه  10تهران

۳۰۰

5.144.130.33

engbasijsem.ir

بسیج مهندسین استان سمنان

۳۰۱

5.144.130.34

ahsanolhadis.ir

موسسه قرانی احسن الحدیث

۳۰۲

5.144.130.36

gomnam.ir

هیئت شهدای گمنام

۳۰۳

5.144.130.38

bonyadedoa.com

بنیاد بین المللی دعا

۳۰۴

5.144.131.157

jelveh.org

موسسه جلوه نور علوی

۳۰۵

5.144.132.123

hojb.ir

میوه ممنوعه

۳۰۶

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

5.145.113.16

shahecheragh.ir

پرتال جامع آستان مقدس شاهچراغ

۳۰۷

5.61.25.147

meza.ir

مکتب امام زمان

۳۰۸

5.61.25.165

tanghim.com

تنغیم پایگاه جهانی قرانیان

۳۰۹

5.61.25.2

moheban-hfze.ir

هیئت محبان حضرت فاطمه

۳۱۰

5.61.29.58

thevaluefestival.ir

جشنواره بین المللی فضای مجازی ارزشی انقالب

۳۱۱

اسالمی ایران
5.61.31.114

anti666.ir

پرتال رسمی 666ANTi

۳۱۲

5.61.31.235

nodbehprayer.dde.ir

دعای ندبه

۳۱۳

62.193.15.180

mehrhouse.com

خانه مهر کودکان

۳۱۴

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

77.36.166.69

labbaik.ir

پایگاه اطلع رسانی لبیک

۳۱۵

78.157.60.78

tafahoseshohada.ir

کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مصلح

۳۱۶

78.38.238.212

muhammadi.org

پایگاه اطالع رسانی پاسخگویی به شبهات دینی روز

۳۱۷

79.127.126.211

anvartaha.ir

انوار طاها

۳۱۸

79.175.145.3

almiqat.com

میقات القران

۳۱۹

79.175.145.55

asibdidegan.com

سرای احسان

۳۲۰

81.12.13.184

telavat.com

تالوت

۳۲۱

82.99.200.168

hajj.ir

حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت

۳۲۲

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

82.99.216.238

menhajeferdowsian.ir

منهاج فردوسیان

۳۲۳

82.99.216.61

ebnearabi.com

پژوهشی درباره محیی الدین ابن عربی

۳۲۴

82.99.218.250

mahak-charity.org

محک

۳۲۵

87.107.133.87

dinonline.com

دین انالین

۳۲۶

87.247.177.3

mahdieha.ir

مجتمع مهدیه های سراسر کشور

۳۲۷

87.247.177.60

mahdiehtehran.tv

پخش زنده مهدیه تهران

۳۲۸

87.247.179.25

alghadir.ir

بنیاد بین المللی غدیر

۳۲۹

87.247.179.45

samarcharity.com

موسسه خیریه سرور مهراندیشان

۳۳۰

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

87.247.179.94

nikancharity.org

موسسه خیریه نیکان

۳۳۱

89.235.65.86

gilan.haj.ir

سازمان حج و زیارت

۳۳۲

89.39.208.21

moazen-haram.ir

موذن حرم

۳۳۳

91.224.111.113

emdad.ir

کمیته امداد امام خمینی

۳۳۴

91.224.111.39

ekramtehran.ir

سامانه پرداخت اینترنتی وجوهات طرح اکرام استان

۳۳۵

تهران
91.240.60.10

sayedalkarim.ir

آستان مقدس حضرت ابراهیم بن موسی بن جعفر

۳۳۶

91.98.101.205

andisheqom.com

اندیشه قم

۳۳۷

91.98.146.172

ajashohada.ir

پایگاه اطالع رسانی شهدای ارتش

۳۳۸

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

91.98.28.182

masaf.ir

جنبش مصاف

۳۳۹

91.98.31.228

rcs.ir

جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران

۳۴۰

91.98.96.60

soroushhekmat.ir

مرکز مطالعات و تحقیقات اسالمی سروش حکمت

۳۴۱

91.98.97.183

askdin.com

گفتگوی دینی

۳۴۲

91.98.97.190

pasokhgoo.ir

مرکز ملی پاسخگویی به سواالت دینی

۳۴۳

91.98.99.85

maarefquran.com

پایگاه پژوهشکده فرهنگ و معارف قران

۳۴۴

91.99.101.239

shia24.com

شیعه 24

۳۴۵

92.50.2.22

madayeh.com

پایگاه اطالع رسانی مدایح موسسه هنر و ادبیات هالل

۳۴۶

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

93.126.7.118

samenquran.ir

سایت آموزشی ثامن االئمه

۳۴۷

94.182.131.101

defapress.ir

خبرگزاری دفاع مقدس

۳۴۸

94.182.131.132

irdc.ir

مرکز اسناد انقالب اسالمی

۳۴۹

94.182.146.111

iqna.ir

خبرگزاری بین المللی قران

۳۵۰

94.182.146.149

aghigh.ir

عقیق

۳۵۱

94.182.146.85

tanvir.ir

تنویر

۳۵۲

94.182.147.145

navideshahed.com

پایگاه فرهنگ ایثار و شهادت

۳۵۳

94.182.187.108

ehda.center

انجمن اهدای عضو ایرانیان

۳۵۴

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

94.182.187.171

behnamcharity.org.ir

موسسه خیریه بهنام دهش پور

۳۵۵

94.182.227.22

tadabbor.org

جامعه مجازی تدبر در قران کریم

۳۵۶

94.182.227.23

shahidblog.com

شهید بالگ

۳۵۷

94.182.227.45

ravayatgar.org

پایگاه تخصصی راویان

۳۵۸

94.182.227.46

ehavadar.com

پایگاه خبری حامیان والیت

۳۵۹

94.182.227.48

farsi.rouhollah.ir

سایت امام خمینی

۳۶۰

94.232.168.161

dastavardha.com

پایگاه اطالع رسانی دستاوردهای انقالب اسالمی

۳۶۱

94.232.169.12

masjedbelal.ir

پایگاه اطالع رسانی مسجد بالل اهواز

۳۶۲

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

94.232.169.129

bootorab.com

موسسه خیریه عترت بوتراب

۳۶۳

94.232.169.134

quran-mojam.ir

کاملترین معجم قران کریم

۳۶۴

94.232.169.156

fatehan.ir

سایت تخصصی و جامع دفاع مقدس

۳۶۵

94.232.173.21

mahdaviat.org

مرکز آموزش مجازی مهدویت

۳۶۶

94.232.173.238

2noor.com

موسسه قران و نهج البالغه

۳۶۷

94.232.173.25

qunoot.net

مرکز تخصصی نماز

۳۶۸

94.232.173.80

zamane.info

نشریه زمانه

۳۶۹

94.232.174.123

teror-victims.com

قربانیان ترور

۳۷۰

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

94.232.174.182

binesheno.com

بینش نو

۳۷۱

94.232.174.238

qaraati.ir

پایگاه درس هایی از قران

۳۷۲

94.232.175.52

ketabe-zendegi.tebyan.net

لقمان مقام علم و حکمت

۳۷۳

95.38.15.152

ammarname.ir

عمارنامه

۳۷۴

95.38.59.147

anhar.ir

انهار

۳۷۵

95.38.60.184

hagh-olhaghigh.com

حق التحقیق

۳۷۶

5.160.218.6

alef.1000charge.com

شارژ بخر جایزه ببر

۳۷۷

87.247.179.195

bitdefenderme.ir

انتی ویروس بیت دیفندر

۳۷۸

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

158.58.187.36

bizonline.ir

بیزآنالین

۳۷۹

164.138.22.74

boorsika.com

فروشگاه اینترنتی بورسیکا

۳۸۰

91.99.100.86

bziran.com

فروشگاه اینترنتی ایران مارکت سنتر

۳۸۱

87.247.174.210

chare.ir

چاره

۳۸۲

91.108.126.79

chargeok.com

شارژ اکی

۳۸۳

5.144.130.47

charjer.ir

فروش آنالین کارت شارژ

۳۸۴

164.138.23.42

chilazemdari.com

چی الزم داری

۳۸۵

185.55.227.8

cnstore.ir

فروشگاه اینترنتی کامپیوتر ناین

۳۸۶

IP

ردیف

نام سایت

آدرس سایت

۳۸۷

کام لند

comland.ir

185.4.28.242

۳۸۸

دیتا کی

datakey.ir

91.99.102.154

۳۸۹

دی بای

dbuy.ir

185.105.187.223

۳۹۰

دیجی بانه

digibaneh.com

82.99.215.142

۳۹۱

دیجی بایت

digibyte.ir

185.8.173.52

۳۹۲

دیجی خانه

digikhane.com

130.185.72.107

۳۹۳

دیجی مانا

digimana.ir

130.185.74.79

۳۹۴

ایباغ

ebagh.com

5.160.219.50

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

77.238.120.118

ebpnovin.com

ایده برتر پارسیان

۳۹۵

91.240.180.120

echarge.samanepay.com

فروش شارژ

۳۹۶

130.185.76.161

ekalamarket.com

فروشگاه اینترنتی ایکاال

۳۹۷

103.215.221.202

emertad.com

امرتاد

۳۹۸

103.215.221.203

merqc.com

فروشگاه قطعات الکترونیک محمد الکترونیک

۳۹۹

5.61.31.163

eshopp.ir

eshopp.ir

۴۰۰

185.129.168.125

etoranj.com

etoranj

۴۰۱

85.185.93.97

ever247.net

سرویس ابری اورست

۴۰۲

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

178.216.248.4

fafait.net

شهر فافا

۴۰۳

91.98.30.82

fanasan.com

فروشگاه اینترنتی فن اسان

۴۰۴

130.185.74.249

fileman.parspa.ir

فروشگاه فایل من

۴۰۵

79.175.166.3

final.ir

فروشگاه اینترنتی فینال

۴۰۶

185.55.224.155

galleriha.com

گالری ها

۴۰۷

5.160.246.118

getsharj.com

فروشگاه اینترنتی گت شارژ

۴۰۸

94.232.169.137

ghalebazi.com

قلعه بازی

۴۰۹

178.216.250.34

gooshishop.com

فروشگاه اینترنتی گوشی شاپ

۴۱۰

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

185.2.12.204

marketestan.com

فروشگاه اینترنتی مارکتستان

۴۱۱

185.129.168.43

hpaba.com

نمایندگی رسمی اچ پی

۴۱۲

185.55.224.103

hypershine.ir

فروشگاه هایپرشاین

۴۱۳

94.232.174.3

i24.ir

i24.ir

۴۱۴

185.94.96.66

mahfashop.com

فروشگاه اینترنتی مهفا

۴۱۵

185.37.55.213

iranhp.ir

ایران اچ پی

۴۱۶

95.38.59.195

mahashop.ir

فروشگاه اینترنتی محاشاپ

۴۱۷

178.216.250.163

janebi.com

فروشگاه اینترنتی جانبی

۴۱۸

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

91.98.97.150

jetkharid.com

فروشگاه اینترنتی جت خرید

۴۱۹

31.25.89.211

kajalmarket.com

کژال مارکت

۴۲۰

91.98.29.134

kala-center.ir

kala-center.ir

۴۲۱

164.215.130.189

kalaina.com

فروشگاه اینترنتی کاال اینا

۴۲۲

185.143.233.2

mobilekomak.com

موبایل کمک

۴۲۳

185.88.152.136

mob.ir

mob.ir

۴۲۴

31.25.89.107

mdc.ir

فروشگاه اینترنتی میرداماد

۴۲۵

91.98.96.229

mci24.com

mci24.com

۴۲۶

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

85.15.1.234

romis.com

فروشگاه اینترنتی رومیس

۴۲۷

5.61.29.44

sabzcenter.com

سبز سنتر

۴۲۸

185.2.12.209

sadetar.com

فروشگاه اینترنتی ساده تر

۴۲۹

185.49.85.146

saymandigital.com

سایمان دیجیتال

۴۳۰

164.138.18.244

simcart.com

سیم کارت

۴۳۱

185.50.38.149

soghatenab.com

سوغات ناب

۴۳۲

62.193.15.141

startkala.com

فروشگاه اینترنتی استارت کاال

۴۳۳

185.165.116.32

storeiranian.com

فروشگاه اینترنتی ایرانیان

۴۳۴

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

185.2.12.208

sunkala.store

فروشگاه اینترنتی سان کاال

۴۳۵

185.8.172.237

tablet.ir

مرجع تبلت ایران

۴۳۶

82.99.216.62

tadkala.com

تات کاال

۴۳۷

178.22.78.1

Farsnews.com

خبرگزاری فارس

۴۳۸

185.143.233.1

Bama.ir

باما

۴۳۹

95.38.60.41

Enamad.ir

نماد الکترونیکی کسب و کارهای ایننترنتی

۴۴۰

104.18.34.229

sibtayn.com

موسسه جهانی سبطین

۴۴۱

104.237.255.66

mahdi.etudfrance.com

مهدی بیا

۴۴۲

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

104.27.138.161

karbobala.com

کرب و بال

۴۴۳

94.182.227.173

mouood.org

موعود

۴۴۴

144.76.31.125

sahebzaman.org

صاحب الزمان

۴۴۵

144.76.45.84

ommatnews.ir

امت اسالمی

۴۴۶

144.76.94.166

alkazem.ir

وب سایت مسجد امام موسی بن جعفر

۴۴۷

148.251.88.181

masajed.net

مشروع اعمار المساجد

۴۴۸

149.56.201.253

tyu40.blogfa.com

مسجد المهدی ناجی اباد کاشان

۴۴۹

176.9.203.13

masjednet.ir

پایگاه اینترنتی اولین مسجد نت ایران

۴۵۰

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

199.167.138.31

hadana.ir

هدانا

۴۵۱

206.190.151.198

tanzil.net

تنزیل

۴۵۲

213.133.122.68

ayehayeentezar.com

آیه های انتظار

۴۵۳

37.48.86.194

shiastudies.net

مجمع جهانی شیعه شناسی

۴۵۴

5.9.97.92

forum.bidari-andishe.ir

تاالر گفتگوی بیداری اندیشه

۴۵۵

69.195.124.101

tanzil.mrdollar.biz

تنزیل

۴۵۶

74.208.215.38

parsquran.com

پارس قرآن

۴۵۷

74.84.136.50

hadithlib.com

کتابخانه احادیث شیعه

۴۵۸

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

91.109.16.85

darolshieh.net

پایگاه مذهبی دار الشیعه

۴۵۹

88.198.249.226

dcanon.ir

خانه دوربین

۴۶۰

136.243.133.242

digibag.net

کیف دیجیتال

۴۶۱

45.58.136.165

digikharid.com

دیجی خرید

۴۶۲

104.27.149.16

digionline.ir

دیجی انالین

۴۶۳

198.50.251.26

digisystemyazd.com

دیجی سیستم یزد

۴۶۴

88.198.85.113

digitalbaran.com

فروشگاه اینترنتی دیجیتال باران

۴۶۵

144.76.195.174

digizar.ir

دیجیزار

۴۶۶

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

104.24.105.157

donyacomputer.com

فروشگاه اینترنتی دنیا کامپیوتر

۴۶۷

136.243.146.41

donya-digital.com

فروشگاه اینترنتی دنیای دیجیتال

۴۶۸

144.76.168.187

ebazar.biz

فروشگاه اینترنتی ای بازار

۴۶۹

51.255.173.149

ecartridge.ir

ecartridge.ir

۴۷۰

91.134.164.115

echargeu.ir

شارژ الکترونیکی شما

۴۷۱

63.143.32.124

efoo.ir

efoo.ir

۴۷۲

46.4.89.38

egkala.ir

فروشگاه تخصصی کامپیوتر بدون کیس

۴۷۳

199.167.138.19

ejanebi.com

ejanebi

۴۷۴

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

104.31.87.61

elebazar.ir

فروشگاه اینترنتی اله بازار

۴۷۵

46.4.76.137

exif.ir

اگزیف

۴۷۶

176.9.148.74

eyn.ir

عین شارژ

۴۷۷

78.46.158.237

fayab.com

فروشگاه اینترنتی فایاب

۴۷۸

88.198.206.49

feresto.com

فروشگاه اینترنتی فرستو

۴۷۹

81.171.0.132

filesell.ir

فایل سل

۴۸۰

104.24.119.202

freeze.ir

freeze.ir

۴۸۱

149.202.100.52

gilbazar.com

فروشگاه اینترنتی گیل بازار

۴۸۲

IP

ردیف

نام سایت

آدرس سایت

۴۸۳

گلوبایت کتاب

globyte.ir

46.105.169.49

۴۸۴

سایت تخفیف و خهرید گروهی گلدتک

goldtag.net

31.3.236.178

۴۸۵

فروشگاه انالین جی اس ام سرور

gsm-server.ir

136.243.145.233

۴۸۶

hamrahebartar.com

hamrahebartar.com

85.17.64.212

۴۸۷

فروشگاه همراه شارژ

hamrahsharj.ir

217.182.12.184

۴۸۸

hediyebazar

hediyebazar.com

185.94.97.66

۴۸۹

hmobile.ir

hmobile.ir

94.23.110.17

۴۹۰

فروشگاه اینترنتی هلو

holooshop.ir

5.133.176.185

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

174.142.31.199

hypercafe.ir

هایپر کافه

۴۹۱

104.27.161.232

ighab.com

ای قاب

۴۹۲

185.119.173.155

ikaspersky.com

خرید انتی ویروس کسپرسکی

۴۹۳

51.255.20.180

ilyasystem.com

فروشگاه اینترنتی ایلیا سیستم

۴۹۴

104.28.5.37

internetbazar.ir

فروشگاه اینترنتی اینترنت بازار

۴۹۵

148.251.185.228

iprotect.ir

ای پروتکت

۴۹۶

78.46.19.108

ir93.com

ir93.com

۴۹۷

176.9.112.187

iranlaptopparts.com

لپ تاپ پارت

۴۹۸

IP

آدرس سایت

نام سایت

ردیف

88.99.117.204

iranshahrshop.com

ایران شهر شاپ

۴۹۹

88.99.23.203

ireshops.ir

فروشگاه اینترنتی

۵۰۰

5.9.156.61

ir-shop.ir

فروشگاه اینرنتی مرکز خرید

۵۰۱

143.95.251.21

jahangostarpars.com

جهان گستر پارس رادن

۵۰۲

176.9.138.182

jensekhoob.com

فروشگاه اینترنتی جنس خوب

۵۰۳

51.254.46.28

kalabiz.ir

فروشگاه اینترنتی کاالبیز

۵۰۴

137.74.151.211

tahaquran.ir

پایکاه بزرگ قرانی طه

۵۰۵

109.200.28.162

deytodey.ir

فروشگاه اینترنتی دی تو دی

۵۰۶

IP

ردیف

نام سایت

آدرس سایت

۵۰۷

فراکارانت

farakaranet.com(telewebion)

46.224.2.91
46.224.2.94
46.224.3.3
46.224.3.4
77.238.121.74
79.127.125.170
79.127.125.50 79.127.125.51
79.127.125.52 79.127.125.68
79.127.125.69 79.175.172.18
79.175.174.10
91.225.53.28 91.225.53.38
91.225.53.39
94.182.98.117 94.182.98.118
94.182.98.119
94.182.98.120
185.165.204.0/24

۵۰۸

پالس

plus.ir

46.224.6.74
46.224.6.75

۵۰۹

بنیاد فرهنگ زندگی

bonyadonline.ir

185.187.50.114

۵۱۰

مسجد جمکران

www.jamkaran.ir

188.253.2.176
188.253.2.192
5.144.129.183
78.38.238.39
78.38.238.40

IP

ردیف

نام سایت

آدرس سایت

۵۱۱

گپ

bisphone.com
bisphone.ir bpn.im
getbisphone.com
www.gapafzar.com igap.net

85.198.50.0/24 85.198.55.0/24
85.198.60.0/24
78.110.120.0/24
78.110.125.0/24
188.121.150.0/24
188.121.155.0/24
188.121.157.0/24
77.238.120.0/27

۵۱۲

پیام رسان سروش

soroush-app.ir

۵۱۳

بیسفون

bisphone.com
bisphone.ir bpn.im
getbisphone.com

91.225.53.0/28
91.225.53.16/29
85.198.50.0/24
85.198.55.0/24
85.198.60.0/24
78.110.120.0/24
78.110.125.0/24
188.121.150.0/24
188.121.155.0/24
188.121.157.0/24

