
 

، در شهر 51 ماهیبهشتارد 51تا  51کتاب تهران که از  المللیینب یشگاهنما ونهمینیستب یهمزمان با برگزار

 است.  یگرام یدکنندگانبازد یزبانموب، یها شود،یآفتاب برگزار م

محترم در  یدکنندگان، بازدadsl یسو سرو ییروستا 4G ینترنتنام اعالوه بر ثبت ،«وبیها»غرفه  در

 .شوندیپرسرعت شرکت داده م ینترنتا سالهیک یسساعت هوشمند و ده سرو یکروزانه  یکشقرعه

(یبهشتارد  22  چهارشنبهكتاب ) یشگاهنما هشتماسامى برندگان قرعه كشى روز 

 :برنده ساعت هوشمند

 (حدیثه نجفی مطلوب )تهران

 

 

 

سال سرویس برندگان یک

 :اینترنت پرسرعت

 محمد صادق بای )تهران(  .5

 سعید بهشتی )تهران( .5

 ابوالحسنی )تهران( مرتضی .3

سجاد اسماعیلی مقدم  .4

 )اندیشه(

 صادق پایدار نوبخت )تهران( .1

 حسین خداوردی )تهران( .6

هادی جانی چاهک  .7

 )چاهک(

 امیر رضا مالک پور )تهران( .8

 محمد مقنی )یزد( .5

محمد باقر رضایی )ساری( .51

 

(یبهشتارد  22  پنجشنبهكتاب ) یشگاهنما نهماسامى برندگان قرعه كشى روز 

 :برنده ساعت هوشمند

 مهدی نجفی )قم(

 

 

 

سال سرویس اینترنت برندگان یک

 :پرسرعت

 ارشیا متقی )تهران( .5

 محمد خواجه دادی )تهران( .5

 مرضیه میرزایی )قم( .3

مرتضوی  امیرمهدیسید .4

 )تهران(

 وحید عظیمی )کرج( .1

 مقدم )تهران( حامد .6

 ()تهران ام البنین فتحی مقدم .7

 علیرضا به جور لو )کرج( .8

 امیر صفری )اردبیل( .5

محمد علی میر شمسی  .51

  )تهران(

 

 



 
 کتاب یشگاهاسامى برندگان قرعه کشى نما 5

(یبهشتارد  22  جمعهكتاب ) یشگاهنما همداسامى برندگان قرعه كشى روز 

 :برنده ساعت هوشمند

 داوودی )تهران(زهره 

 

 

 

 

سال سرویس اینترنت برندگان یک

 :پرسرعت

 شهر(طهماسبی )اسالمزهره .5

 (اسالمشهر)خورشیدیمجتبی .5

 حسین رضایی )قم( .3

شاهرختی علیرضا  .4

 )شاهرخت(

  وجردیخسرمحمدرضا .1

 )اسالمشهر(

 امید علی نقی )تهران( .6

 محمد حشمتی )سنقر( .7

زاده نعلیغالمرضا حس .8

 )تهران(

 آباد(ام)بهرعزیزیمحمدرضا .5

مرضیه عزیزی مدالو  .51

 )اسالمشهر(

(یبهشتارد 22 شنبهكتاب ) یشگاهنما یازدهمروز  یكشقرعهاسامى برندگان 

 :برنده ساعت هوشمند

 ()تهران سید احسان مجیدی

 

 

 

سرویس  سال کیبرندگان 

 :اینترنت پرسرعت

 یقائمحمیدرضا   .55

 اسالمشهر()

 پیام رضایی )تهران( .55

 ری(زهرا شیبانی )شهر .53

محمدحسین داداشیان  .54

 )تهران(

 تهران() یکانیپزهرا  .51

 تهران() یآذرمریم  .56

 سید احسان مجیدی )تهران( .57

 )تهران( یاراحمدیعلی  .58

 مصطفی یاراحمدی )آمل( .55

 علی وفایی )مرند( .51

غالمرضا عطارچی )تهران( .55

 

 

 كشى تماس گرفته خواهد شد.از پایان نمایشگاه، با برندگان جهت تحویل هدایاى قرعه پس

 


