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٩٥٢٧٥٢٥٠/ د

3امپيوتر 3نMاش

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

تاسيس١٣٧٩

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 

فروش 3امپيوتر 
 DDR2

با ال سی دى
 ۴٧۵ هزار تومان

٣٧٢٦١٤٣٥
٣٧٢٦٧٠٩٧

٩٥٢٢١٥٢٤/ ق

فروش اقساط�
کامپيوتر،لپ تاپ،تبلت

بدون چک،پيش پرداخت 
و سود

 ٠٩١٥٦٦٠٠٠٦٩
٣٢٧٢٧٢٧٤

٩٥١٩٧٤١٠/ خ

  3امپيوتر و لپ تاپ
 کارکرده شما را نقدا 
(در محل) خریداریم

٩٥١٧٠٨٠٤/ ر٠٩٣٠٦٦٦٦٠٣٣

خر�د 3امپيوتر 
لپ تاپ ،قطعات،خرید گيم نت

 کافی نت، نقدًا در محل ،خریددرمحل
٩٥١٧٩٨٧٨/ ر٠٩٣٣٠٦٠٤٠٠٣

خر�د سيستم 3ار3رده 
فروش سيستم
 از ١۵٠ تومان 

٩٥١٩٢٧٢٩/ پ٣٧٦٤٥٤٦٨

٩٥١١٨١٧٦/ پ

فروش اقساط�
لپ تاپ ،کامپيوتر 

اقساط ١٢ماهه 
تعویض کارکرده با نو 

تعميرات تخصصی
 آدرس: پيروزى ٢۶
٣٨٧٩١١١٤

٩٥١١٢٤٥٧/ پ

3امپيوتر و لپ تاپ
 شما را نقدًا خر�دار�م

بازدید در محل رایگان 
٣٧٦٥٥٧٨٨

خر�د 3امپيوتر 
و لپ تاپ 3ار3رده

به صورت نقد با قيمت عالی با  معاوضه
٩٥٢٦٧٦٩٤/ م٠٩١٥٩٢٣٧٥٣٠

٩٥٢٥٨٤٤٥/ ف

فروشگاه فرهنگيان سجاد
اقساط �Mساله

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

(بدون چک و پيش پرداخت)

٣٧٦٢٩٢٤٢
٣٧٦٧٦١٨١

شر3ت
 ماه نشان فرزانگان

ارائه کليه خدمات 
سخت افزارى، نرم افزارى 

و شبکه اى انواع سيستم هاى 
خانگی ،ادارى،صنعتی در محل 

 ٠٥١٣٨٧٦٤٢٥٥
٠٩١٩٠٨٧٧٨١٧

٩٥٢٩٦٨٦٧/ ف

3لنگ� از شما ساخت از ما
با مهندسين کاربلد و متریال روز 

امامت ، سجاد (بهارستان کليدر)
٣٦٠٩٤٤٠٣-٠٩١٥١٢٤٧١٣٩

٩٥٢٩٢٤٩٧/ ل

3لنگ� از شما    ساخت از ما
با مهندسين مجرب و متریال روز

 ملک آباد،احمدآباد،سجاد (شهرگستر) 
٣٨٤٢٦٨٢٤-٠٩١٥١٣١٣١٥٣

٩٥١٩٥٨٨٩/ ق

امالt �اسين
مشارکت درساخت

 آزادشهر
٠٩١٥٥٨٢٨٤١٤-٣٦٦١٦٦٥٤

٩٥٢٨٧٠٥٨/ ق

 مالMين الهيه
 زمين شما را جهت مشارکت 

نيازمندیم بی واسطه
٠٩١٢٨٤٩٠٨٦١-٣٥٢١٠٣٣٢ 

٩٥٢٨٨١٦٣/ ق

3ارگزار� تخصص� مشار3ت 
در ساخت احمدآباد، ملک آباد، 

سجاد، وکيل آباد
٩٥٢٣٧٩٥٤/ ف٦-٣٨٤٤٣٣٩٥

به ٢ واحد در �< مجموعه
 � ١١٠ متر� و ٧٥ متر

رهن و اجاره نيازمندیم  مسکن بيهق
٩٥٢٩٧٤٢٤/ ف٠٩١٥٣١٦٣٠٨٠

امالt عدالت
بورس خرید،فروش،اجاره 

مسکونی،تجارى،هتل
هتل آپارتمان و زمين هاى بزرگ

 فلکه برق بين فدائيان اسالم ٣ و۵

(١٠ خط) ٣٨٥٣٣٠٩٠
شجاعی

٩٥١٩٩٣٦٣/ خ

٩٥٠١٤١٨٨/ پ

امالt سراسر� قاسم آباد 
 فقط در �< روز

خرید، فروش، رهن، اجاره
٣٦٢١٦٥٨٨-٣٦٢٢٥٥٨٨

معاوضه مل< در سبزوار 
با مشهد و بالعکس مسکن بيهق بين 
هنرستان ٣٨ و ۴٠ مهدى راه چمنی 

٠٩١٥٣١٦٣٠٨٠
٩٥٢٩٧٧١١/ ف

امالt 3وثر پوشش 
سریعترین مرکز خرید و فروش رهن 
و اجاره، مشارکت در ساخت (پيروزى، 

وکيل آباد) ٣٨٨٢٨٩٠٧
٩٥٢٦٥٩٣٥/ ف

گلبهار 
مسMن تفتان   

٠٩١٥٨٨١١٢٧٦
٩٥٢٥١٣٢٥/ ش٠٩١٥٥٥٥٢٨٥٥

آزادشهر
سيدرض�،دانش آموز 

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

٠٩١٥٢٤٧٥٣٥٧  
٩٥٢٩١٢٩٧/ ف٣٦٠٦٢٠٤٧  

� تهاتر با شهردار
 ۵٠٠ م نقدا

٩٥٢٩٧٥٤٥/ م٠٩٣٧١٣٦٠٠٣٧ 

امالt گل نرگس 
معامله آگاهانه و منصفانه 

امام خمينی چهارراه لشگرامام رضا(ع) 
٩٥١٨٠٨٧٤/ م٥٠-٣٨٥٣٢٢٤٠

امالt 3وشا
سناباد،دانشگاه،ابن سينا 

آبکوه،صاحب الزمان،سنایی
٢-٣٨٤٨٧١٢١

٩٥١٩٥٥٤٦/ پ

امالt َمِل< 
فرامرز فردوسی سجاد 
٠٩١٩٥٦٤٢٨٨٩

٣٧٦٤٧٩٢٠
٩٥٢٧٤٥٥٠/ ق

مسMن قصر رامان 
قاسم آباد مقابل سينما سيمرغ

 ٣٦٢٠٤٥٠٠
٩٥١٣٥٤٤٢/ ف

امالt برادران
3ارگذار� تخصص� درساخت

نيازمند زمين یا ویالى شما
 جهت مشارکت در ساخت

 قاسم آباد، نبش شاهد٣۶
٣٥٢٣٩٨٩٣

٩٥١٩٧٨٩٦/ ط٠٩١٥٩١٤١٢٨٨

گلبهار 
امالt جالل�
 خرید و فروش 
٠٩١٥٣٠٨٠٩٤٤

٠٩١٥٤٢٥٥٠٠١

٣٨٣٢٤٧٤٧
٩٥٠٨٢١٨٤/ ش

امالt مشهد

tمشاور�ن امال

مشار3ت در ساخت
(نياز به زمين)

سا�ر خدمات 3امپيوتر

٩٥٢٩٧٧٠٩/ م
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