
 

، 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 ۵۱كتاب )چهارشنبه  یشگاهاسامى برندگان قرعه كشى روز اول نما

 ساعت هوشمند: برنده

 شیخ آقایى )بوکان( سمكو

 

سال سرویس برندگان یک

 اینترنت پرسرعت:

 )تهران( یلطف مهدی .5

 اهور )تهران( ابراهیم .5

 دهقان )تهران( رحیم .3

 )شهر رى(اصالنىمحمدجواد .4

 رزمجو )باقرشهر( علیرضا .1

 )قزوین( زادیلطف نسترن .6

 )تهران( یکتابچ مهدی .7

 رنجبر )تهران( مهدی .8

 )اصفهان( یپیر بهمن .5

)تهران( یحاجت مجتبی .51

 (اردیبهشت ۵1شنبه پنج نمایشگاه كتاب ) دومسامى برندگان قرعه كشى روز ا

 :برنده ساعت هوشمند

 آبادیسعادتسلیمه شیروانی

 (باقرشهر)

سال سرویس اینترنت برندگان یک

 :پرسرعت

 (شهریار) حمیدرضا سلیمی .5

 )تهران( سروش رضایی .5

 (دهدشت) احمد دولت  .3

 تهران() علی مقدمی  .4

 (تهران) اکبر پناهی نیكو علی .1

 (تهران) حمید باقری .6

 ان()تهر ریم حسینعلی بیگیم .7

 )تهران( سارا شفقی زاده .8

 (اهواز) حامد الماسی .5

(قم) علیرضا اسماعیلی .51

 

(اردیبهشت ۵1 جمعهنمایشگاه كتاب ) سومسامى برندگان قرعه كشى روز ا

 :برنده ساعت هوشمند

 (تهران) شهاب محمدی

 

سال سرویس اینترنت برندگان یک

 :پرسرعت

 محمد امین حقیقت شعار .5

 (ورامین)

 )تهران( فتوکیانسید محمد  .5

 )تهران( قربان علیزاده  .3

 آدران() مرتضی ترابی  .4

 (اردبیل) وحید افروز .1

 (سبزوار) علی حكم آبادی .6

 )تهران( ایرج رمضانی .7

 (خمین) سجاد رحیمی .8

 (رامسر) محمد طاها قاسمی .5

(طبس) مهدی زمانیان .51

 



 
 کتاب یشگاهاسامى برندگان قرعه کشى نما 5

 (اردیبهشت ۵1 شنبهنمایشگاه كتاب ) چهارمسامى برندگان قرعه كشى روز ا

 :برنده ساعت هوشمند

 (تهران) بزرگیوحید جان

 

سال سرویس اینترنت برندگان یک

 :پرسرعت

 (بابل) هومن آهنی آذری .5

 (بابل) سید احمد گوهری .5

 (مالرد) سیروس ستار نژاد .3

 (تهران) محمدی حسن  .4

 (تهران) محمد خوانساری .1

 (تهران) نگار شامی .6

 (اندیشه) وحید ناطق .7

 )تهران( جلیل عرفان منش .8

 (مهرشهر) فرشاد آذری .5

 (مالرد) ستار صادقی .51

 

 (اردیبهشت ۵1 یکشنبهنمایشگاه كتاب ) پنجمسامى برندگان قرعه كشى روز ا

 :برنده ساعت هوشمند

 (تهران) مهدی گرمابدری

 

 

سال سرویس اینترنت برندگان یک

 :پرسرعت

 (تهران)محمد ملكی  .5

 )تهران( علی شاملو .5

 (بیرجند) اسماعیل نخعی .3

 ساوجبالغ() اعظم یارمحمدی  .4

 (شهریار) شیما مدنی .1

 (تهران) مهناز رضاپور .6

 )تهران( مهدی رحیمی .7

 )تهران(محمد علی جواهری  .8

 (کرج) امیرحسین عرب مسافر .5

(سنندج) ارسالن رحیمی .51

 

 (اردیبهشت  02 دوشنبه نمایشگاه كتاب ) پنجمسامى برندگان قرعه كشى روز ا

 :برنده ساعت هوشمند سامسونگ

 علی رفیعی )ورامین(

 

سال سرویس اینترنت برندگان یک

 :پرسرعت

 علی اصالنی فر )کنگاور( .5

شیرازی آقا کاظم مهدی  .5

 )تهران(

 نیره برزگر گنجی )قزوین( .3

 خشایار کسائیان )تهران( .4

 محمد پور متقی )قزوین( .1

 مهزیار نوروزی )تهران( .6

 )کرج(محمد متین هاشمی  .7

 مصطفی بهبودی )شیراز( .8

 محمد سهرابی )ورامین( .5

 مجید اکبری )باقرشهر( .51

 

 

 



 
 کتاب یشگاهاسامى برندگان قرعه کشى نما 5

(یبهشتارد  0۵  شنبهسهكتاب ) یشگاهنما ششماسامى برندگان قرعه كشى روز 

 :برنده ساعت هوشمند

 فرد )زنجان(ابوالفضل ولی

 

 

سال سرویس اینترنت برندگان یک

 :پرسرعت

 امین وخ مندیان )بهبهان( .5

 نعمان ایزدی )تهران( .5

 فر )کرج(بهزادیمهدی محمد .3

 )تهران(محمد صالحی  .4

 )خنداب(محمدرضاابراهیمی .1

 علی یوسفی )تهران( .6

 بنیامین عبدالوهابی )تهران( .7

 زهرا دهقانی )تهران( .8

صدرآبادی حسن رضامحمد .5
 )تهران(

 محمد ابراهیمی )تهران( .51

 

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

 

 

 

 


