
 های اینترنتی های خرید شارژ و بستهروش

از طریق کدهای دستوری، وبسایت شاتل  های اینترنتیبسته های متنوع خرید شارژ وموبایل با ایجاد روششاتل
این امکان را فراهم کرده است تا مشترکین بتوانند در هر شرایط زمانی و مکانی  اپلیکیشن شاتل موبایل من موبایل و

ات و محصوالت منحصر های اینترنتی همراه شاتل موبایل اقدام کنند و از خدم به راحتی نسبت به خرید شارژ و بسته
 .به فرد این اپراتور سراسری تلفن همراه لذت ببرند

 :های زیر عمل کنیدصرفه به یکی از روشبههای اینترنتی مقرون موبایل و بسته توانید برای خرید شارژ شاتلشما می

 های اینترنتیهای خرید شارژ و بستهروش

o شاتل موبایل من مدیریت حساب اینترنتی مراجعه به 
o مستقیم خرید شارژ به صورت 
o های اینترنتی از وبسایت شاتل موبایلخرید بسته 

 اپلیکیشن های اینترنت ازخرید شارژ و بستهMy Shatel Mobile  
 اپلیکیشن های اینترنت ازخرید شارژ و بستهecharge  
 ۷۸۰اپلیکیشن  های اینترنت ازخرید شارژ و بسته  
 اپلیکیشن هفتادسی های اینترنت ازخرید شارژ و بسته 
 اپلیکیشن همراه کارت های اینترنت ازخرید شارژ و بسته 
 اپلیکیشن پات الیف های اینترنت ازخرید شارژ و بسته 
 اپلیکیشن سکه های اینترنت ازخرید شارژ و بسته 
 ِپی پاد اپلیکیشن های اینترنت ازخرید شارژ و بسته 
 اپلیکیشن ایوا های اینترنت ازخرید شارژ و بسته 
 اپلیکیشن گپ های اینترنت ازخرید شارژ و بسته 
 سایت پرداخت الکترونیک پاسارگادوب های اینترنت ازخرید شارژ و بسته 

o در سراسر کشور نمایندگان شاتل موبایل مراجعه حضوری به 

 

 توانید مانده اعتبار و از طریق این کد دستوری می :* از خطوط شاتل موبایل1گیری کد دستوری #شماره
های اینترنتی بخرید و از پیشنهادات ویژه شاتل موبایل مطلع های خود را مشاهده کنید، شارژ یا بستهبسته
 .شوید

 توانید به صورت مستقیم ن کد دستوری میاز طریق ای :* از خطوط شاتل موبایل500گیری کد دستوری #شماره
 .های اینترنتی خریداری کنیدکارت هوشمند شاتل موبایل خود را شارژ کرده و بستهسیم

 توانید به صورت مستقیم از طریق این کد دستوری می :* از خطوط شاتل موبایل7گیری کد دستوری #شماره
 .های اینترنتی خریداری کنیدبستهکارت هوشمند شاتل موبایل خود را شارژ کرده و سیم

https://shatelmobile.ir/plans-tariffs/%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87/
https://shatelmobile.ir/plans-tariffs/%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87/
https://shatelmobile.ir/plans-tariffs/%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87/
https://shatelmobile.ir/assets/files/app213.apk
https://my.shatelmobile.ir/shatelclients/login?1
https://my.shatelmobile.ir/shatelclients/topup?0
https://shatelmobile.ir/plans-tariffs/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87/
https://shatelmobile.ir/plans-tariffs/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87/
https://shatelmobile.ir/plans-tariffs/%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87/
https://shatelmobile.ir/assets/files/app213.apk
https://shatelmobile.ir/assets/files/app213.apk
https://shatelmobile.ir/306
https://shatelmobile.ir/306
https://shatelmobile.ir/307
https://7030.ir/landing
https://shatelmobile.ir/308
https://putlife.app/download/
http://sekeh.behpardakht.com/
https://shatelmobile.ir/309
https://shatelmobile.ir/315
https://gap.im/fa/
https://pep.co.ir/
https://pep.co.ir/
https://pep.co.ir/
https://shatelmobile.ir/%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%88-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/


 توانید به صورت مستقیم از طریق این کد دستوری می :* از کلیه خطوط724گیری کد دستوری #شماره
 .های اینترنتی خریداری کنیدموبایل خود را شارژ و بستهکارت هوشمند شاتلسیم

 توانید به صورت مستقیم می از طریق این کد دستوری :* از کلیه خطوط789گیری کد دستوری #شماره
 .های اینترنتی خریداری کنیدموبایل خود را شارژ و بستهکارت هوشمند شاتلسیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرح زیر می باشند:به  مربوطهلینک های 

name link 

نتر یا یهابسته  /https://shatelmobile.ir/plans-tariffs/internet-packages نتر

پلیکیشن شاتل ا
 موبایل من

https://shatelmobile.ir/%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8
%B4%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D9%84-
%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84/ 

مدیریت حساب 
ن  تر اینتر

https://my.shatelmobile.ir/login/ 

خرید شارژ به 
 صورت مستقیم

https://shatelmobile.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-
%D9%8E%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98/ 

های خرید بسته
نتر  ت وبسای از  اینتر

 شاتل موبایل
https://shatelmobile.ir/plans-tariffs/internet-packages/ 

تل اپلیکیشن شا
 موبایل

https://shatelmobile.ir/%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8
%B4%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D9%84-
%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84/ 

 echargeاپلیکیشن 
https://www.echarge.ir/?utm_source=site&utm_medium=site&utm_campaign=w
e-charge&utm_content=we-charge.echarge.990811 

 ۷۸۰اپلیکیشن 
https://app.780.ir/?utm_source=site&utm_medium=site&utm_campaign=we-
charge&utm_content=we-charge.780.990811 

 https://7030.ir/landing اپلیکیشن هفتادیس

اپلیکیشن همراه  
 کارت

https://hamrahcard.ir/?utm_source=site&utm_medium=site&utm_campaign=we-
charge&utm_content=we-charge.hamrahcard.990811 

 /https://putlife.app/download اپلیکیشن پات الیف

 /http://sekeh.behpardakht.com اپلیکیشن سکه

 اپلیکیشن ِپی پاد
https://pay-pod.ir/?utm_source=site&utm_medium=site&utm_campaign=we-
charge&utm_content=we-charge.kipad.990811 

 اپلیکیشن ایوا
https://ivaapp.com/?utm_source=site&utm_medium=site&utm_campaign=we-
charge&utm_content=we-charge.iva.990816 

 /https://gap.im/fa اپلیکیشن گپ

سایت پرداخت وب
ونیک پاسارگاد  الکتر

https://shop.pep.co.ir/charge 

شاتل  ندگانینما
 لیموبا

https://shatelmobile.ir/%d9%85%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%b2-
%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%88-
%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa/ 

 

https://shatelmobile.ir/%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84/
https://shatelmobile.ir/%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84/
https://shatelmobile.ir/%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84/
https://my.shatelmobile.ir/login/
https://shatelmobile.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%8E%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98/
https://shatelmobile.ir/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%8E%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98/
https://shatelmobile.ir/plans-tariffs/internet-packages/
https://shatelmobile.ir/%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84/
https://shatelmobile.ir/%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84/
https://shatelmobile.ir/%D8%A7%D9%BE%D9%84%DB%8C%DA%A9%DB%8C%D8%B4%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84/
https://www.echarge.ir/?utm_source=site&utm_medium=site&utm_campaign=we-charge&utm_content=we-charge.echarge.990811
https://www.echarge.ir/?utm_source=site&utm_medium=site&utm_campaign=we-charge&utm_content=we-charge.echarge.990811
https://app.780.ir/?utm_source=site&utm_medium=site&utm_campaign=we-charge&utm_content=we-charge.780.990811
https://app.780.ir/?utm_source=site&utm_medium=site&utm_campaign=we-charge&utm_content=we-charge.780.990811
https://7030.ir/landing
https://hamrahcard.ir/?utm_source=site&utm_medium=site&utm_campaign=we-charge&utm_content=we-charge.hamrahcard.990811
https://hamrahcard.ir/?utm_source=site&utm_medium=site&utm_campaign=we-charge&utm_content=we-charge.hamrahcard.990811
https://putlife.app/download/
http://sekeh.behpardakht.com/
https://pay-pod.ir/?utm_source=site&utm_medium=site&utm_campaign=we-charge&utm_content=we-charge.kipad.990811
https://pay-pod.ir/?utm_source=site&utm_medium=site&utm_campaign=we-charge&utm_content=we-charge.kipad.990811
https://ivaapp.com/?utm_source=site&utm_medium=site&utm_campaign=we-charge&utm_content=we-charge.iva.990816
https://ivaapp.com/?utm_source=site&utm_medium=site&utm_campaign=we-charge&utm_content=we-charge.iva.990816
https://gap.im/fa/
https://shop.pep.co.ir/charge

