
پنجشنبه ٩ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٥
٣٦

موبا5ل �ارمندان 
فروش اقساطی موبایل 

تبلت لپ تاپ ویژه 
کارمندان بدون پيش 

پرداخت ١٢ ماهه 
(فرهنگيان بدون چک ) 

٣٧٦٤٧١٢٦
٩٥١٧٠٨٠١/ ف

 GPS مهندس� 
(معمار�، عمران، شهرساز�) 
وارد شده از دبی زیر قيمت اورجينال

٠٩٠١٦٢٨٦٨١٦
٩٥٢٩٢٩٨٢/ ف

گوش�
 چ��

(آزاد)
پيروزى ۴١ موبایل کاج

٩٥٢٤٣٩٥٧/ پ

٩٥٢٨١٤١٦/ پ

گوش� 
چ�� 

( آزاد )
اپل، سامسونگ لب تاپ و... 

موبایل کاج 
١٨ الی١٢ شب پيروزى ۴١ 

زارعی

٩٥٢٢١٠٣٢/ ف

 فروشگاه اقساط� طاها
 فروش اقساطی گوشی 

تبلت، لپ تاپ و غيره
 در تمامی برندها

اقساط دلخواه با چک معتبر بانکی به 
همراه قرعه کشی

 خودرو پراید و تبلت
 چک کارمندى -چک آزاد 
١-٣٨٤٧٦٨٦٠

احمدآباد بين بهشت و پاستور 
بازارچه موبایل 

طبقه همکف فروشگاه طاها 
با عضویت در کانال تلگرام ما 

از تخفيفات فروشگاه ما
 بهره مند شوید :

@ tahashopaghsati
www.taha-shop.com

فروشگاه طاها آماده عقد قرارداد 
با تمامی ارگانها ونهادهاى دولتی 

و نيمه دولتی می باشد

 فروش اقساط�
با �ارت ح�مت

    موبایل ،نوت بوک
کامپ مينی  فروشگاه       

فروش انواع برندهاى 
موبایل و نوت بوک

از طریق کارت حکمت
 با اقساط دلخواه 

ضمنا فروش اقساطی براى 
کارمندان و بازنشستگان

 آموزش و پرورش 
ازحقوق  کسر  طریق  از 
چهارراه خيام نبش بيستون پاساژ 
١٢٠ واحد  همکف  طبقه  تک، 

با عضویت در کانال
(@Foroshagsatii)

 از ١٠% تخفيف بهره مند شوید

٣٧٦٤٢٤٤٩ 
٣٧٦٤٢٤٤٣

٩٥٢١٣٣٨٢/ ب

توجه توجه 
قرعه �ش� 

با خرید گوشی جایزه 
اتومبيل، تبلت دریافت نمائيد

مقابل بيمارستان قائم 
 بازارچه موبایل احمدآباد

٩٥٢٥٦٦٢٦/ ف

فروش انواع گوش� و تبلت 
به صورت اقساطی فقط باچک 

تلفن: ٠٩١٢٠٢٣٠٣٩٣
٣٧١٣٥٧٠٠

٩٥٢٨٠٣٧٥/ ق

٩٥٢٧٨٨٠٠/ پ

گوش� 
چ�� 

( آزاد )
اپل، سامسونگ ،لب تاپ و... 

موبایل کاج 
١٨ الی١٢ شب پيروزى ۴١ 

زارعی

٩٥٢٨٦٨٠٧/ پ

گوش� 
چ�� 

( آزاد )
اپل، سامسونگ ،لپ تاپ و... 

موبایل کاج 
١٨ الی١٢ شب پيروزى ۴١ 

زارعی

٩٥٢٤٠١٢٥/ ف

فروش اقساط� 
گوش� وتبلت

اقساط دلخواه باچک معتبربانکی
به همراه قرعه کشی پراید و تبلت

٠٩٣٨١١٥١٧٠٠
حامی همراه-تقی زاده

سانترال 
قيمت روز،خدمات فور�

 

٩٥١٩٧٢٠٤/ ل٣٨٧٩٧٩٦٤

 خدمات حرفه ا� 

 تلفن سانترال 
٩٥٢٤٤٧٥٦/ م٣٨٧٦٥٠٢٩ 

نما5ندگ�  رسم�

Cپاناسوني
(تلفن،فکس،بيسيم،سانترال)

٠٩١٥١١٦٠٤٩٦-٣٨٤٥٠٠٣٠
٩٥١٦٧٦١٦/ خ

٩٥١٩٣٥٩٠/ پ

+ ADSL2 صبانت 
مودم وا5رلس را5گان

١٢ماهه۵٠گيگ٧٩٠٠٠تومان
١۵ماهه۶۵گيگ۶۵٠٠٠تومان
١٢ماهه۵٠گيگ٣٠٠٠٠تومان
پذیرش نماینده فروش فعال 

سها نوین نماینده رسمی
٢-٣٧٦٦٥٠٠١

٩٥١٨٨٨٢٧/ ق

 طراح� سا5ت
سابقه اجراى بيش از ٧۵٠ نمونه

فراتک ٣٦٠٩٧٠١٠  (۵خط)
fadp.ir نمونه هادر

طراح� سا5ت،بهينه ساز�  
تبليغات ا5نترنت� آرتا پارس

 ٩ سال تجربه  ٣٨٩٢٨٠٨٠ (١٠ خط)
artapars.net٩٥١٣٨٣٢٤/ ف

طراح� ربات تلگرام
طراحی سایت و موبایل

الگوى برترهيراد
٣٦٠٢١٣٨٢-٠٩١٥١١٩٧٢٥١

٩٥٢٩٣٨٨٢/ ق

طراح� سا5ت و نرم افزار 
 farayand.net

٣٦٢٣٨٠٠٧ (۴ خط) 
٠٩١٥٤٤٢٧٥١٠

٩٥٢٩٠٤٠٠/ ر

 �لينيC �امپيوتر 
 خدمات سيار کامپيوتر و شبکه 

٠٩١٥٤١١٦٧٧٩ 
٩٥٢١٧٩٩٩/ ب

پرند سيستم 
سرویس کامل کامپيوتر در محل 

٣٨٢٢٤٣٥٢-٠٩٣٦٧٧٥١٠٦٥
٩٥٢٢٧٩١٦/ ق

٩٥١٨٧٤٢٤/ ق

 تعميرات سخت و نرم افزار�
             درمحل، قيمت نازل

ایاب و ذهاب رایگان،بدون تعطيلی
٠٩١٥١٠١٨٩٩٥

خدمات فور� در محل
شبکه ، سيستم عامل، نرم افزار 

مهندسی پرتو رایانه
٠٩٣٥٧٢٣٢٢٢٩-٣٨٤٣٨١٢٦

٩٥٢٠٢٤٦١/ ق

٩٥٢٤٧٨٧٤/ پ

 اورژانس �امپيوتر
٣٧٦٨٧٧٧٤-٣٦٠٦٠٠٠٨
٣٨٧٩٩٥٧٨-٣٦٦١٢٠٠١

٩٥٠٩٥٥٩٠/ ف

٢٠ تخفيs و5ژه
حسابدار� نو5ن پرداز

به همراه نسخه اندروید
اتصال به سایت فروشگاهی شما
به همراه پنل پيامک رایگان

NovinP.com
٣٧٥٩٧٥٩٠

فروش اقساط�
کامپيوتر،لپ تاپ،تبلت

بدون چک،پيش پرداخت 
و سود

 ٠٩١٥٦٦٠٠٠٦٩
٣٢٧٢٧٢٧٤

٩٥١٩٧٤١٠/ خ

٩٥١٨٧٧٣٤/ پ

خر5د و فروش 
کامپيوتر و نوت بوک 

بصورت عادالنه و نقدا 
٣٨٩٠٧٤٤٦ -٠٩٣٣٣١٣٩٩٦٤

خر5د سيستم �ار�رده 
فروش سيستم
 از ١۵٠ تومان 

٩٥١٩٢٧٢٩/ پ٣٧٦٤٥٤٦٨

٩٥٢٧٥٢٥٠/ د

�امپيوتر �ن�اش

نقدواقساط
کامپيوتر-لپ تاپ -تبلت  
بدون پيش پرداخت،بدون سود 
تقی آباد ساختمان اندیشه واحد ٨
٣٨٤٠٤١١٢-٣٨٤٣١٤٦١

تاسيس١٣٧٩

  �امپيوتر و لپ تاپ
 کارکرده شما را نقدا 
(در محل) خریداریم

٩٥١٧٠٨٠٤/ ر٠٩٣٠٦٦٦٦٠٣٣

٩٥٢٥٨٤٤٥/ ف

فروشگاه فرهنگيان سجاد
اقساط �5ساله

موبایل، لپ تاپ، تبلت و کامپيوتر 
خانگی خانواده فرهنگيان شاغل و 
بازنشسته استان خراسان رضوى 

(بدون چک و پيش پرداخت)

٣٧٦٢٩٢٤٢
٣٧٦٧٦١٨١

بازرگان� معين
پخش انواع لپ تاپ ، تبلت  
موبایل و کامپيوترهاى خانگینو 

CORE i5-RAM 4GB
HARD 500-LED LG

وسایر متعلقات کامل۴٠٠,١
با ارائه سند رسمی 

اتحادیه کامپيوتر مشهد
لپ تاپ لنوو« آک» ٩٩۵ تومان 
لپ تاپ ایسوز« آک» ١ميليون تومان

٣٧٢٣٣٣٠٠ و ٣٧١٣٣٣٠٠
٩٥٢٠٧٢٤٨/ ل 

خر5د �امپيوتر 
لپ تاپ ،قطعات،خرید گيم نت

 کافی نت، نقدًا در محل ،خریددرمحل
٩٥١٧٩٨٧٨/ ر٠٩٣٣٠٦٠٤٠٠٣

٩٥١١٢٤٥٧/ پ

�امپيوتر و لپ تاپ
 شما را نقدًا خر5دار5م

بازدید در محل رایگان 
٣٧٦٥٥٧٨٨

خر5د �امپيوتر 
و لپ تاپ �ار�رده

به صورت نقد با قيمت عالی با  معاوضه
٩٥٢٦٧٦٩٤/ م٠٩١٥٩٢٣٧٥٣٠

�ارگزار� تخصص� مشار�ت 
در ساخت احمدآباد، ملک آباد، 

سجاد، وکيل آباد
٩٥٢٣٧٩٥٤/ ف٦-٣٨٤٤٣٣٩٥

گلبهار 
امالک ابراهيم زاده 

٠٩١٥١٨٢٥٢٥٧-٣٨٣٢٥١٢٨
٩٥٢١٨١٧٥/ ش

Cاخذ سند ، تف�ي
تجميع ، پایانکار ، پروانه و مشاور 

شما در امور خرید و فروش
٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢-٣٦٠١٢٦٤٦

٩٥٢٩٢٥٢٣/ ل

امالr فردوس� قاسم آباد
خرید- فروش- رهن واجاره

٠٩١٥١١٣٤١٠٥
٣٦٢٢٦٠٥٣-٣٦٢٢٨٦٤٤

٩٥١٩٠٢٠٤/ ق

گروه مشاور5ن امالr تابا
سریعترین مرکز خرید و فروش 
زمين -آپارتمان در منطقه الهيه 

مشارکت در ساخت 
با سازنده معتبر 

 خرید و فروش دریک هفته 
رهن و اجاره در یک روز 

 ٠٩١٥٣١٦٥٠٧٧
٣٥٢٤١٦١٥-٣٥٢٤٠٦٩٠

٩٥١٩٦٦٥٨/ ف

٩٥٠٨٢٤٠٤/ ف

مس�ن     محمد5ان

اقبا ل 
خرید و فروش یک هفته   

رهن و اجاره ۴٨ ساعته 
 (نبش اقبال ١٧)

٣٥٠٢٢٢١٧-٣٥٠٢٨٤٠٠

٩٥٢٨٢١٦٢/ پ

مس�ن غفور5ان 
سریع ترین مرکز خرید 
و فروش و رهن و اجاره 

در منطقه، هاشميه ،وکيل آباد 
نبش هاشميه ٨٩ 

٠٩١٥٤١٠٠٠٤٣
٠٩١٥٣١٠٥٨٦١

٢-٣٨٨٤٧٦٠١

٩٥٢٩١٥٨٢/ پ

به تعداد� مشاور
rدر زمينه امال  

آشنا به منطقه 
نيازمندیم 

مسکن عابدزاده
٠٩١٥٢٠٤٨٠٢٠

احمدآباد   
�وهسنگ�  

٠٩١٥١٢٤١٠٠٦-٣٨٤٦٣٦٥٦
٩٥٢٠٢٨٩٩/ ف

امالr �وشا
سناباد،دانشگاه،ابن سينا 

آبکوه،صاحب الزمان،سنایی
٢-٣٨٤٨٧١٢١

٩٥١٩٥٥٤٦/ پ

شهرr غرب - الهيه 
براى فروش یا اجاره قطعی ملک خود با 
ما تماس بگيرید. امالک گلستان الهيه 
٣٥٢١٧٥٩٥-٣٥٢١٧٨٢٦

٩٥١٨٢٩٣٠/ ق

مس�ن شهروند 
به ما بسپارید- از ما بخواهيد 

وکيل آباد- معلم دانشجو 
٣٨٦٤٠٠٠٤-٠٩١٥٣١١٩٩٩٠

٩٥١٩٠٢٥٩/ ف

آزادشهر
سيدرض�،دانش آموز 

رهن و اجاره در یک روز
 فروش یک هفته (امالک ماهان)  

٠٩١٥٢٤٧٥٣٥٧  
٩٥٢٩١٢٩٧/ ف٣٦٠٦٢٠٤٧  

فرامرز
امالک نيک بين

٣٦٠٧٩٢٢٥-٣٦٠٩١٠٦٤
٩٥٠٤٧٣٥٨/ ف

آزاد شهر
فورى   

خرید ،فروش ،معاوضه ،اجاره

کرمانی ٠٩١٥٥١٦٤٧٨٠
٣٦٠٦٩٠٠٢٠-٩١٥٨٩٨١٨٦١

٩٥٢٨٣٢٤٧/ پ

گلبهار 
امالک آتی

٠٩١٥٥٢٣٨٧٦٧-٣٨٣٢٦١٢٠
٩٥٢٣٩٨٥٩/ ش

امالr 5اسين
خریدو فروش- رهن و اجاره 

قاسم آباد
٠٩١٥٥٨٢٨٤١٤-٣٦٦١٦٦٥٤

٩٥٢٨٧٠٥٠/ ق

 rامال 
نياوران

 ویالشهر- طرقبه 
٢-٣٥٥١١٢٨١ 

٠٩١٥١١٣١٠٤٣
٩٥٠٩١٩٥٧/ شنجارزاده

الهيه-اماميه-سپاد
حسين آباد جلدک 

صفی آباد و چاهشک 
آپارتمان و زمين

 آدرس: الهيه بين سجادیه ۶و٨ 
امالک هاشمی کاخکی

 ٠٩١٥٣١٦٣٤٩٨
٠٩١٥٣٠٦٤٢٤٥
٨٠-٣٥١٣٦٦٧٩

٩٤٤٧٣٤٦٤/ پ

امالr برادران
خر5د،فروش
رهن  و اجاره

 آپارتمان ،ویالیی، زمين ،باغ 
قاسم آباد، الهيه، اماميه، جلدک وصفی آباد
٣٥٢٣٩٨٩٣-٠٩١٥٩١٤١٢٨٨

٩٥١٩٧٨٩٦/ ط

 فروشنده آپارتمان ها� صفر
 فول درقاسم آباد،الهيه،مجيدیه

باحداقل قيمت،امالک ونوس
 ٣٦٢٢٤٢٢٩-٠٩١٥٣١٠٩٦٦٢

٩٥٢٨٨٧٢٧/ ق

قاسم آباد- امالr باران 
رهن و اجاره ۴٨ ساعته، خرید و 

فروش ٧٢ ساعته، انواع وام 
٠٩١٥٣١٨١١٦٢-٣٦٢٢٢٢٨٧

٩٥٢٥٢٣١٤/ م

٩٥١٩٨٨٣٨/ ف

امامت تا دانشجو
 امالک شهروند ٣٦٠٨٥٨٦٠

 

خاکزادى ٠٩١٥٥٠٥٠٤١٠

گلبهار-امالr پاژ  
   ٠٩١٥٤٠٢٥١٢٠

٩٥٢٣٩٨٥٠/ ش٣٨٣٢٤٢٤٢

امالr معصوم�
هاشميه، وکيل آباد
 کوثر ،٧تير،صياد

 بورس آپارتمان هاى 
٢٠٠ به متر به باال 

ویالیی ،زمين ،مشارکت 
خرید و فروش

٣-٣٨٨٤٤٩٨٢ 
رهن و اجاره

٣٨٨٣٧٤٧٩ -٣٨٨٤٤٩٨١
 بين هاشميه ١٢ و١٠ 

٠٩١٥٥٠٩٦٦٧٦
٩٥٠٦٦٥٩٦/ پ

قاسم آباد
 امالr نيما 

 

٣٥٢٣٤٠٠٠ -٠٩١٥٥٠٨٨٢٥٤
٩٥١٧٠٩٥٤/ ف

C5 �ارمند دفتر�
در مسکن آرامش گل نرگس

 بين امام خمينی ٧۵و٧٧ 
نيازمندیم.  مراجعه حضورى

٩٥٢٩١٣٧٨/ خ٠٩١٥٥١٠١٤٠٠

٩٥٢٠٢٨٨٥/ پ

 Cمس�ن ت
باهنر تا اقبال به موارد خرید و 

فروش و رهن اجاره شما نيازمندیم.
٠٩١٥٢٣٠٠٠١٦-             ٣٨٩١٤٣٣٨

گلبهار 
امالr ارباب�   

٠٩١٥٩٨١٥٩٧٧-٣٨٣٢٦٦٠٠
٩٥٢٥٥٩٧٧/ ش

رهن واجاره -خر5د وفروش
  آپارتمان- زمين- منطقه الهيه 

خودرا به ما بسپارید. امالک شرکا  
٧٦-٣٥٣١٢٠٧٥ محمدى

٩٥٢٨٧٥٤١/ ق

آپارتمان ٥٠ متر� C5 خوابه  
 MDF یوسفيه ۴ سراميک

کولرگازى ٧م + ١٧٠
٠٩٣٩٨٦٩١٢٩٨

٩٥٢٩٣٧٦٥/ ف

سوئيت اجاره مبله �امل 
اجاره ٢۵٠، رهن ۵٠٠ کوثر 

تماس از طریق پيامک 
٠٩٠٣٣٢٩٣٦١٠

٩٥٢٨٠٥٥٦/ ف

ب� واسطه
بهورز ، فول ، ٧۵ متر ، بسيار 

تميز ، طبقه ٣ ، ٣۵ م رهن کامل 
٩٥٢٩٤٤٥٢/ ق٠٩٣٠٨٧٦٣٦٠٠

امالr آرسن 
جهت تکميل کادر خود به تعدادى 

مشاور باتجربه 
(خرید، فروش، رهن و اجاره) 

آشنا به منطقه محدوده 
هنرستان، فکورى با پورسانت 

عالی نيازمندیم. 
٠٩١٥٧٠٢٨٨٠١

٩٥٢٩٤٢٨٦/ ف

آپارتمان ٧٥متر
رهن و اجاره- قاسم آباد
 اندیشه- بدون واسطه

٩٥٢٩٤٠١٥/ م٠٩١٥٥١٢٣٢٣٦

آپارتمان ٧٥ متر� C5 واحد 
خوابه  یک   ٢۶ دانشجو   ٢ طبقه 

بدون پارکينگ ۵ م +۶٠٠
٠٩٣٧١٦١٣٧١١

٩٥٢٩٤٣٣٤/ ف

خوابگاه در مشهد
ویژه دانشجویان

 و فارغ التحصيالن شاغل
٣٢٢٤١٧٩٣-٠٩١٥٧٠٦٤٦٢٢

٩٥٢٩١٥٧٦/ ق

رهن و اجاره دانشجو٢٦
٧۵ متر سراميک، MDF ، نقاشی 
بدون   ۴ طبقه   ، انبارى  پارکينگ، 

٠٩١٥٥٠٨٦٣٨١آسانسور
٩٥٢٩٣٨٤٧/ ل

خانم� هستم به هم خانه 
خانم نيازمندم

 ترجيحا دانشجوى تحصيالت تکميلی 
٠٩١٣٢٨٨٩٢٠٠

٩٥٢٩٤٠٠٨/ ق

آموزگار ٦٧ قانع ٧
حدود ٨٠ متر - ٢ خواب طبقه ٢ 
امکانات کامل ۶ م +٨۵٠ اجاره 

٠٩١٥٥٠٨١٨٦٠
٩٥٢٩٣٤٦٩/ ر

به C5 سوئيت 
نيازمند5م

 

٩٥٢٩٣٨٥٤/ ق٠٩٣٨٥٥٠٩٥٢٣

هفت تير-ارشاد
٩٠متر،٢خواب،MDF پکيج،بدون 

مالک،آسانسور،۵٠م+٢٠٠اجاره
بی واسطه ٠٩٣٣٠٥٦٥٠٠٦

٩٥٢٩٣١٩٥/ پ

 هاشميه ٨
سراميک   ٣ طبقه  ٢خوابه  ٩۵متر   
MDF پکيج (بی واسطه) ۵٠م با ١٠٠

٩٥٢٨٩٥٢٢/ م ٠٩١٥٣١٣١٣٢٦

رهن و اجاره ا5رج ٦١
٨٠ متر طبقه ۴ بدون آسانسور پانل 
پارکينگ  نقاشی   MDF سراميک 

٠٩١٥٥٠٨٦٣٨١انبارى
٩٥٢٩٣٨٣٤/ ل

فور� فل�ه برق 
٨۵ متر یک خواب طبقه ٣ 

دسترسی عالی ٢٠م+ ۵٠٠
٠٩٣٦٨٢٦١٢٣٦

٩٥٢٩٠٩٣١/ ف

طبقه مستقل رهن و اجاره
جهت محل کار ٨٠ متر مستقل
۵ م رهن + ١/٢٠٠ م اجاره

٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢
٩٥٢٩١٢٢٣/ ل

حاشيه حجاب
 ١٣٠مترکنارفضاى سبز٣٢متر انبارى 

طبقه٣خوش نقشه نورگيرعالی
 ۴۵٠٩٣٥٥٨٣٣٣٠٥م رهن

٩٥٢٩٢٦٢٩/ ق

 الهيه
رهن و اجاره 

فورى
 ٣٥٣١٢٢٢٤کرامتی

٩٥٢٣٦٠٧٤/ ق

سيدرض�- ٨٥ متر�
طبقه دوم ، ٢ خواب ، سراميک 
MDF ، آسانسور ، ۵ م + ٩٠٠

٠٩٣٦٣٤٨١٧٠٠
٩٥٢٩١٣٧٧/ ل

خيابان دانشگاه 
٨۵ متر ٢ خواب طبقه همکف

٠٩٣٧٠٣٩٧٧٠١
٩٥٢٩٣٩٨٣/ ف

صياد ٤٢
٨٠متر، طبقه ٢، سراميک
طرح MDF، ۵م + ٧٠٠ 

٠٩٣٧٤٤٦١٣٩٤-٣٨٩١١٥٨١
٩٥٢٩٣٥٤٣/ ف

قاسم آباد-١٠٧متر� پار�ينگ
سراميک  فلز  نقاشی  انبارى 
باآسانسور- تاپایان تيرماه اجاره داده

ميشود      ٠٩١٠٥٧٦٠٣٣٥
٩٥٢٩٣٥٦٨/ ق

رهن �امل
بلوار سازمان آب 

١١٠ متر- دوخوابه
 طبقه چهارم- ٨ واحدى

 MDF-آسانسور- سراميک 
کاغذ- انبارى- پارکينگ

 نماسنگ- ٨ سال ساخت 
٩٥٢٩٤٤٥٦/ م٠٩١٥٣١٤٨٥٥٥

�امپيـــــوتر

امالr مشهد

خدمات تلفن و موبا5ل

رهن و اجاره آپارتمان
تا ٧٩ متر

rمشاور5ن امال

مشار�ت در ساخت
(نياز به زمين)

�امپيوتر

تعمير و نگهدار�

س� د� و نرم افزار

ا5نترنت و شب�ه

برنامه نو5س� و
طراح� سا5ت

رهن و اجاره آپارتمان
٨٠ تا ١١٩ متر


