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ای گارانتی کلیه اکانت های سرور اختصاصی عصر اطالعات که در وب سایت های این مرکز به فروش می رسند دار

ن آپدیت دقیقا بی قید و شرط تعویض در صورت بروز هر گونه مشکلی در آپدیت هستند و کاربر می تواند پس از اولی

 اعته آمادگیس 24تیبانی ما به صورت آپدیت نماید و تیم پشبه مدتی که اکانت اعتبار دارد آنتی ویروس خود را 

 .پاسخ گویی به سواالت و مشکالت کاربران را دارد

 وب سایت های فروشگاهی فعال :

Asreeset.ir 

Asreeset.xyz 

I32.ir 

فعال می باشد و همانند سایر سایت های ارائه دهنده خدمات آنتی ویروس  1391وب سایت عصر ایست از سال 

در ایران به علت تحریم های موجود بر علیه ایران توسط شرکت ایست در لیست بالکی های ایست قرار  32نود 

فعال کنند تا بتوانند به این وب سایت می بایست وب اکسز آنتی ویروس خود را غیر  32گرفته و کاربران نود 

 دسترسی داشته باشند.

مرکز توسعه تاییدیه دارای  asreeset.irوب سایت 

است و تصویر آن را  (namad-E)  تجارت الکترونیکی

 مشاهده می کنید : کنار همین صفحهدر 

مشاهده ای نماد در عصر ایست : 
lhttp://asreeset.ir/enamad.htm 

مشاهده نماد : 
http://reg.enamad.ir/ApprovedList.aspx 

http://asreeset.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7
http://asreeset.ir/%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%A7
http://reg.enamad.ir/ApprovedList.aspx
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 کاربره 5 /سه کاربره  / سرور اختصاصی تک کاربرهاکانت های 

 
 لینک خرید آنالین نوع اکانت

 http://zarinp.al/10856 تک کاربره اکانت یکساله

 http://zarinp.al/10859 تک کاربره اکانت شش ماهه

 http://zarinp.al/10860 کاربرهاکانت سه ماهه تک 

 http://zarinp.al/10861 اکانت یک ماهه تک کاربره

 http://zarinp.al/21110 کاربره دو اکانت یکساله**
 http://zarinp.al/21111 کاربره سه اکانت یکساله***

 http://zarinp.al/21112 کاربره 5 یکساله*****اکانت 
 http://zarinp.al/21114 ماهه شش کاربره 2**اکانت 

 http://zarinp.al/21113 ماهه 3 کاربره 2**اکانت 

** انجام دهید788*97*3232همچنین می توانید خرید خود را از طریق شماره گیری ##  

 

 : تذکر

 هب نیاز صورت در هک است ما توسط تنظیمات و نصب هزینه گرفتن نظر در بدون فوق ایه هینهز

 پرداخت یمهد می شما هب ما هک لینکی طریق از ریال 200000 اکانت ره برای توانید می پشتیبانی

 فقط شود، انجام آن آپدیت و شما ویروس آنتی تنظیمات و نصب مرکز کارشناسان  توسط تا نمایید

 تا http://asreetelaat/me.telegram نشانی هب تلگرام در یدهد پیغام ما هب باید موضوع این برای

 ویروس آنتی ایه ارور ما تنظیمات اعمال از پس. یمهد انجام شما برای را الزم ایه نماییهرا ما

 .شد دهخوا ترهب شما یندوزو و ویروس آنتی کار سرعت و شد دهخوا کمتر

 


