
دوشنبه ١٣ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٨
٣٤

٩٥٢٢٠١٤٨/ ف

 �جرثقيل مهد
با قيمت مناسب  

٠٩١٥٣١٣٤٥٠٠-٣٣٨١٤٤٥٤

 جرثقيل صالح 

 ٠٩١٥١١٢٥٩١٧
٩٥٢٢١٤٩١/ ق

جرثقيل عدالت
خاور با قيمتی مناسب

٠٩١٥٩١٦٢٧٥١         
٩٥٠٣٢٥٧٨/ ل ٠٩١٥٩٠٤٧٤٦٨ 

٩٥١٧١٠٣٢/ ف

جرثقيل دوستان
٧ تن ، نيسان، خاور 

 ٠٩١٥٠٠٧٣٥٦٧

٩٥٢١٨٠٢٠/ ب

 جرثقيل-سراج
 شبانه روزى
نيسان-خاور

 ٣٣٨٥٥٧١٢-٠٩١٥١١٠٤٥٥٦

جرثقيل عليپور
(شبانه روزى- شهر و شهرستان)

 حمل دستگاه ها و ماشين آالت سنگين
٠٩١٥١١٣٠٤٧٣-٣٣٩٢١٧١٩

٩٥٠٧١٩٧٣/ ب

٩٥٠٥٦٦٠٩/ ف

  جرثقيل عبداله�
 مشاوره و بازد�د را�گان

٠٩١٥١١٢٥٨٠٨

جرثقيل دادخواه
جرثقيل ٧تنی،خاور،نيسان وغيره

٠٩١٥٥٠٤٨٠٣٠
٩٥٢٥٦٤٦١/ م٠٩١٥٨٥٧٨٠٣٠

جرثقيل ماهان
انواع کفی و دکل بلند

وفایيان   ٠٩١٥٥٥٩٧٤٨٢
٩٥٢٧٩٢٤٦/ ل

آژانس با ١٥٠زنگ
محدوده پيروزى واگذار می شود 

قيمت ۴٨ م 
٩٥٢٩٦٦٩٢/ ف٠٩١٥٤٥٢٢٣٦٦

جواز 3سب تا3س� 
تلفن� بانوان
به فروش می رسد

٩٥٢٩٦٦٧٠/ م٠٩١٥١١١٧١٦٢

٩٥٢٩٧٥٣٤/ ق

 آژانس تازه تاسيس
 باکليه امکانات بفروش می رسد

قاسم آباد
٠٩١٥٣٠٨٥٠٣٨-٣٦٢٣٨٤٤٤ 

آژانس وانت تلفن� خش< 
با موقعيت عالی به رهن و اجاره 

داده می شود 
٠٩٣٨١٥٥٤٩٢٠

٩٥٢٩٥٢١٥/ ف

�وروپMار
تنهاشرکت بين المللی اجاره خودرو 

بدون راننده و ترانسفر تشریفات
درفرودگاه مشهد و سایرفرودگاه هاى 

ایران ،ارائه دهنده خودروهاى
 روز دنيا با خدمات ویژه
 ٣٣٤٠٠٥٤٢

٠٩١٥٢٠٠٠٥٤٢
٩٥٢٨٢٦٣٣/ خ

عليزاده
 اولين ، 

بزرگترین و کاملترین
 مرکز کرایه اتومبيل و

 تشریفات خودرویی 
در خراسان

ارائه دهنده تمامی 
برندهاى داخلی و خارجی 

(مجموعه عليزاده تنها در یک 
شعبه مشغول فعاليت می باشد )
 www.alizadehcarrental.ir 

ميدان شهدا بين توحيد ۶ و ٨

٣٧٢٧٥٩٢٩ -٣٧١١١١٦٥
٩٥٢٩٦٤١١/ ف١٠ خط 

٩٥١١٣٢٨٥/ ل

اتومبيل كرا�ه پارسا
تحویل سوارى مدل باال 

بدون راننده
٣٦٦٢٩٤٥٤-٠٩٣٥٧٤٢٢٨٣١

 �وروپMار

تنها شر3ت بين الملل� اجاره خودرو

بدون راننده و ترانسفر تشریفات
درفرودگاه مشهد و فرودگاه هاى 

سراسرایران
عدم دریافت افت رنگ 

 بيمه بدنه تکميلی
تحویل رایگان در محل مشترى 

اجاره خودرو در سراسر دنيا

 ٣٣٤٠٠٥٤٢ 
٠٩١٥٢٠٠٠٥٤٢

٩٥٢٩٠٥١٤/ خ

٩٥٠٦٤٥١٢/ ف

اتومبيل 3را�ه بهار 
اتومبيل لوکس با راننده و بدون راننده 
٠٩١٥٢٤١٧٦٤٢ -٣٨٧٦٦٧٧٩

٩٥٢٤٥٤٨٩/ ف

مشهد سير توس 
اتوبوس مينی بوس ون 

١٢ و ٣٦٦٦٤٦١١
٠٩١٥٤٤٢٨٠٣٠

٩٥١٢٦٥٠٦/ پ

رو�ال
بدون نيازبه چ< وسند

مازراتی، پورش باکستر
Z4-630I  بی ام و

S500بنز
وانواع خودروهاى داخلی وخارجی

آدرس:هتل بين المللی پارس

 ٠٩١٥٢٠٠٠٠٧٥
٣٨٦٨٩٢٥١

www.royalbiz.net

اتومبيل 3را�ه
          حميد عليزاده

ارائه دهنده کاملترین 
خودروهاى ایرانی و خارجی 

مسافرتی، عروسی
بلوار وکيل آباد ، دانشجو ١٢ 
درمشهد شعبه دیگرى نداریم
٣٨٩٣٩٣٥٨ -٣٨٩٣٩٥٩٦

٩٥١٥٢٣٨٧/ م٠٩١٥١٠٩٢٣٨٣

3را�ه اتومبيل رهنورد
ارائه لوکس ترین خودروهاى

 خارجی با راننده و بدون راننده
٠٩١٥٥١١٥٦٩٢-٣٦٠٩١٤٠٧

٩٥٢٩٦٧٢٩/ ف

٩٥٢٢٠٠٥٦/ م

اتومبيل 3را�ه احسان 
 تحویل انواع سوارى بدون 

راننده مسافرتی - عروسی- روزى 
 ٣٦٠٨١٤١٤-٠٩١٥٥١٦٦٣٠٠

٩٥٢٨٤١٨٥/ ف

شر3ت صبا گشت 
انواع اتوبوس، مينی بوس، ون  

 ٣٣٦٥٦٣١٣-٣٣٦٨٧٤٢٤
٠٩١٥٣٢١٢٨٩٦

اتومبيل 3را�ه مهربان
ارائه لوکس ترین خودروهاى 

ایرانی، خارجی وکالسيک 
باتسهيالت آسان

 تشریفات، مسافرتی ،عروسی 
بدون راننده وباراننده
 ٣٦٠٦٣٦٦٧

٠٩١٥٣١٥٢٥٩٥
٩٥٢٩١٨٥٤/ پ

اتومبيل 3را�ه صدرا
ارایه دهنده کاملترین خودروها (مدل سال)

٢٠٠٩١٥١١٥٦١٨١ سال سابقه
٩٥١٤٩٨٣٢/ و٠٩١٥٥٢٣٦١٨١

٩٥١٩١٢٥٣/ د

هاشم�
(پرشين سابق)

خودروهاى ایرانی و خارجی
مسافرتی، عروسی (بدون راننده)

قيمت ویژه
وکيل آباد نبش دانش آموز١۴

٠٩١٥٨٠٠٠٠٢١  
٣٨٦٧٩٤٠٠

٩٥٢٩٦٤٥٠/ ف

ا�ران گشت 
ارائه دهنده انواع اتوبوس و
 مينی بوس- ميدل باس- ون

 جهت سرویس دهی به ادارات
 کارخانجات- هتل ها- مدارس

 و سایر ارگانها 
٣٥٢٢١٠٠٠
٣٥٢٢٢٠٠٠
٣٥٢٢٨٠٠٠

٠٩١٥٥١٥٢٦٨٥
٠٩١٠٥١٥٢٦٨٥

مشهدسيرتوس
اتوبوس،مينی بوس،ون

 ١٢-٣٦٦٦٤٦١١
٩٥٢٧٢٧٥٩/ خ٠٩١٥٤٠٢٨٠٣٠

٩٥١٥٤٥٨٧/ پ

اتومبيل 3را�ه 3اظم�
ارائه انواع خودرودر

مشهدوکيش
٠٩١٥٥٥٩٨٨٥٢-٣٦٠١٨٤١١

  اتومبيل 3را�ه
 صفائ�

ارائه دهنده انواع اتومبيلهاى 
خارجی با راننده و بدون راننده
جنسيس ،پرادو،ليفان ٨٢٠ 
زانتيا ، پارس ، سمند،پراید

 ٠٩٣٥٧٣٨٨٤٠٠
٠٩١٥٦١٧٤٨٠٠

٩٥١٥٣٧٦٧/ ل٣٢٤٠٣١٨٦

اتومبيل 3را�ه سيروس
تحویل انواع سوارى ایرانی و خارجی
 بدون راننده       ٣٨٩٣٥٣٤٣

٩٥٢٧٦٢٢٦/ ل٠٩١٥٣٠٤٣١٢٧

٩٥٢٩٢٩٩٩/ پ

سيما گشت 
اتوبوس و مين� بوس

 ٠٩١٥٦٢٠٢٣١٠
٣٨٧٦٦٧٠٤

3يش
تضمين پایين ترین نرخ تور

٣٢٢٣١٤١٦ -٣٢٢٣٥٦٥٦
٩٥١٩٩٢٣٦/ طآتریناپرواز

خر�دارم خط ثابت
Bدر نقاط مختل �  شهر

٠٩٠١١٠٩٤٨٠٠
٩٥٢٩٢٢٦٣/ ف

فروش خط ثابت رند
٢٢٥٧٨٠٠-٢٢٤٣٠٠٦
تماس ٠٩١٥٣٠٩٣٠٠٦

٩٥٢٩٧٧١٢/ د

خر�د و فروش خط تلفن
 شهر� در نقاط شهر

٩٥١٦٨٤٦٤/ م

٠٩١٥١١١١١١٠
ازسایت سعيدى سيمکارت دیدن کنيد

٩٥٢٩٤٧٤٣/ پ

خر�د و فروش 
تلفن ثابت شهر�  رند 

در مناطق مختلف مشهد 
٠٩١٥٦٢٥٠٢٥٠

پخش 3ل� سيم 3ارت دائم� 
و اعتبارى ، ایرانسل ، همراه اول  

4G رایتل و مودم
٣٨٥٣٢٠٠٠-٠٩١١٤٠٨٢٠٠٠

٩٥٠٥٦٢٦٣/ ف

خر�د و فروش 
خط همراه رند 

٠٩١٥١١١١١١٠
ازسایت سعيدى سيمکارت دیدن کنيد

٩٥١٦٨٤٦١/ م

٩٥٢٧٨٨٠٠/ پ

گوش� 
 �Mچ

( آزاد )
اپل، سامسونگ ،لب تاپ و... 

موبایل کاج 
١٨ الی١٢ شب پيروزى ۴١ 

زارعی

٩٥٢٨١٤١٦/ پ

گوش� 
 �Mچ

( آزاد )
اپل، سامسونگ لب تاپ و... 

موبایل کاج 
١٨ الی١٢ شب پيروزى ۴١ 

زارعی

 فروش اقساط�
با 3ارت حMمت

    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

موبا�ل 3ارمندان 
فروش اقساطی موبایل 

تبلت لپ تاپ ویژه 
کارمندان بدون پيش 

پرداخت ١٢ ماهه 
(فرهنگيان بدون چک ) 

٣٧٦٤٧١٢٦
٩٥١٧٠٨٠١/ ف

٩٥٢٤٠١٢٥/ ف

فروش اقساط� 
گوش� وتبلت

اقساط دلخواه باچک معتبربانکی
به همراه قرعه کشی پراید و تبلت

٠٩٣٨١١٥١٧٠٠
حامی همراه-تقی زاده

توجه توجه 
قرعه 3ش� 

با خرید گوشی جایزه 
اتومبيل، تبلت دریافت نمائيد

مقابل بيمارستان قائم 
 بازارچه موبایل احمدآباد

٩٥٢٥٦٦٢٦/ ف

گوش�
�Mچ 

(آزاد)
پيروزى ۴١ موبایل کاج

٩٥٢٤٣٩٥٧/ پ

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

�واگذار
 امتياز موبا�ل فروش� 
با تمام لوازم تعميرات و دکور یکجا

٩٥٢٩٦٩٧٠/ ف٠٩٣٣٠٢١٩٤٠٠

٩٥٢٦٢٣٨٥/ ف

فروش اقساط� با 3ارت حMمت

 فروشگاه طاها
فروش گوشی ، تبلت،  لپ تاپ 
لوازم خانگی، فرش ماشينی 
و دستباف ،کليه ظروف چينی 

دوربين هاى حرفه اى
 کليه لوازم ادارى

 دوچرخه، موتورسيکلت 
و سایر احتياجات شما جهت تامين 

و تکميل جهيزیه و نياز شما
 ویژه شاغلين و بازنشستگان 

محترم نيروهاى مسلح
 با اقساط ۶ ،١٨،١٢ و ٢۴ ماهه 

توجه فرمائيد :
اقساط تا ٢سال

 بدون پيش پرداخت ،بدون چک
جهت کسب اطالعات بيشتر 

عضویت در مجموعه
 و بهره مندى از تخفيفات مجموعه 

عضو کانال ما شوید :
@ tahashopaghsati

براى اطالع از سایر محصوالت و 
آدرس نمایشگاههاى محصوالت 

فوق به سایت ما مراجعه  نمائيد : 
www.taha-shop.com
١-٣٨٤٧٦٨٦٠

 مجموعه طاها
 آماده عقد قرارداد 

با تمامی ارگانها و نهادهاى 
دولتی و نيمه دولتی  می باشد. 

٣٨٤٣٢٥٥٦

٩٥٢٨٦٨٠٧/ پ

گوش� 
 �Mچ

( آزاد )
اپل، سامسونگ ،لپ تاپ و... 

موبایل کاج 
١٨ الی١٢ شب پيروزى ۴١ 

زارعی

سانترال 
�قيمت روز،خدمات فور

 

٩٥١٩٧٢٠٤/ ل٣٨٧٩٧٩٦٤

نما�ندگ�  رسم�

پاناسوني<
(تلفن،فکس،بيسيم،سانترال)

٠٩١٥١١٦٠٤٩٦-٣٨٤٥٠٠٣٠
٩٥١٦٧٦١٦/ خ

 � خدمات حرفه ا

 تلفن سانترال 
٩٥٢٤٤٧٥٦/ م٣٨٧٦٥٠٢٩ 

ا�نترنت 
مناطق خارج از شهر

٩٥٢٦٠١٩٦/ ف٠٩١٥٢٠٠١٠٠٥

٩٥٠٥٨٤٣٥/ پ

+ ADSL2 صبانت 
مودم وا�رلس را�گان
١٢ماهه۵٠گيگ٧٩٠٠٠تومان
١۵ماهه۶۵گيگ۶۵٠٠٠تومان
١٢ماهه۵٠گيگ٣٠٠٠٠تومان
پذیرش نماینده فروش فعال

سها نوین نماینده رسمی
٢-٣٧٦٦٥٠٠١

 را�انه پيوند سروش 
پياده سازى و پشتيبانی شبکه 

مجتمع تک واحد ۴٠٣
٩٥٠٤٤٣٠٨/ م٣٧٦٤٠٠٤٦ 

  �طراح� سا�ت،بهينه ساز
تبليغات ا�نترنت� آرتا پارس

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

طراح� سا�ت و نرم افزار 
 farayand.net

٣٦٢٣٨٠٠٧ (۴ خط) 
٠٩١٥٤٤٢٧٥١٠

٩٥٢٩٠٤٠٠/ ر

٩٥١٨١٩٠٣/ ب

 آرام را�انه 
 طراحی و پياده سازى وب سایت 
cputeam.ir مشاوره رایگان 

 ٠٩١٥٧٣٤٣٣٧٣-٣٨٤٦٨٣١١

RADWEBطراحی وب سایت
            RADAD.IR ٣٨٥٣٨٧٧٧  

٩٤٤٨٦٦٩٥/ پ

٩٥١٨٨٨٢٧/ ق

 طراح� سا�ت
سابقه اجراى بيش از ٧۵٠ نمونه

فراتک ٣٦٠٩٧٠١٠  (۵خط)
fadp.ir نمونه هادر

طراح� ربات تلگرام
طراحی سایت و موبایل

الگوى برترهيراد
٣٦٠٢١٣٨٢-٠٩١٥١١٩٧٢٥١

٩٥٢٩٣٨٨٢/ ق

٩٥٢٤٧٨٧٤/ پ

 اورژانس 3امپيوتر
٣٧٦٨٧٧٧٤-٣٦٠٦٠٠٠٨
٣٨٧٩٩٥٧٨-٣٦٦١٢٠٠١

شارژ 3ارتر�ج درمحل
تعميرات پرینتر، فکس ، کپی

مهندسی پرتو رایانه
٣٨٤٣٨١٢٦-٠٩١٥١٠٢٣٠٩٥

٩٥٢٠٢٥٦٤/ ق

پرند سيستم 
سرویس کامل کامپيوتر در محل 

٣٨٢٢٤٣٥٢-٠٩٣٦٧٧٥١٠٦٥
٩٥٢٢٧٩١٦/ ق

 3ليني< 3امپيوتر 
 خدمات سيار کامپيوتر و شبکه 

٠٩١٥٤١١٦٧٧٩ 
٩٥٢١٧٩٩٩/ ب

3ليني< سيار 3امپيوتر
کليه خدمات کامپيوتر و شبکه 

(۵٠ تخفيف نرخنامه)
٠٩١٥٥١٧٤٥١٨-٣٨٤١٩٧٣٥

٩٥١٩٤٩٢٣/ ف

٩٥١٥٤٨٢٧/ ق

� تعميرات سخت و نرم افزار
             درمحل، قيمت نازل

ایاب ذهاب رایگان،بدون تعطيلی
٠٩١٥١٠١٨٩٩٥

٩٥٠٩٥٥٩٠/ ف

٢٠ تخفيB و�ژه
حسابدار� نو�ن پرداز

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

NovinP.com
٣٧٥٩٧٥٩٠

٩٥١٨٧٧٣٤/ پ

خر�د و فروش 
کامپيوتر و نوت بوک 

بصورت عادالنه و نقدا 
٣٨٩٠٧٤٤٦ -٠٩٣٣٣١٣٩٩٦٤

تلفن و موبا�ل

3امپيـــــوتر

�خدمات گردشگر

3را�ه خودرو

تا3س� تلفن�

سيم 3ارت همراه اول

تلفن ثابت

خدمات تلفن و موبا�ل

گوش� و لوازم جانب�

3امپيوتر

�تعمير و نگهدار

س� د� و نرم افزار

ا�نترنت و شبMه

برنامه نو�س� و
طراح� سا�ت

�خدمات گردشگر

وانت تلفن�


