
شنبه ١٨ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٢
٣٤

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

٩٥٢٨٦٨٠٧/ پ

گوش� 
 �Mچ

( آزاد )
اپل، سامسونگ ،لپ تاپ و... 

موبایل کاج 
١٨ الی١٢ شب پيروزى ۴١ 

زارعی

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

نما�ندگ�  رسم�

پاناسوني<
(تلفن،فکس،بيسيم،سانترال)

٠٩١٥١١٦٠٤٩٦-٣٨٤٥٠٠٣٠
٩٥١٦٧٦١٦/ خ

سانترال 
�قيمت روز،خدمات فور

 

٩٥١٩٧٢٠٤/ ل٣٨٧٩٧٩٦٤

 � خدمات حرفه ا

 تلفن سانترال 
٩٥٢٤٤٧٥٦/ م٣٨٧٦٥٠٢٩ 

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 

ا�نترنت 
مناطق خارج از شهر

٩٥٢٦٠١٩٦/ ف٠٩١٥٢٠٠١٠٠٥

RADWEBطراحی وب سایت
            RADAD.IR ٣٨٥٣٨٧٧٧  

٩٤٤٨٦٦٩٥/ پ

طراح� ربات تلگرام
طراحی سایت و موبایل

الگوى برترهيراد
٣٦٠٢١٣٨٢-٠٩١٥١١٩٧٢٥١

٩٥٢٩٣٨٨٢/ ق

طراح� سا�ت و نرم افزار 
 farayand.net

٣٦٢٣٨٠٠٧ (۴ خط) 
٠٩١٥٤٤٢٧٥١٠

٩٥٢٩٠٤٠٠/ ر

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

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

٩٥١٨٨٨٢٧/ ق

 طراح� سا�ت
سابقه اجراى بيش از ٧۵٠ نمونه

فراتک ٣٦٠٩٧٠١٠  (۵خط)
fadp.ir نمونه هادر

٩٥١٥٤٨٢٧/ ق

� تعميرات سخت و نرم افزار
             درمحل، قيمت نازل

ایاب ذهاب رایگان،بدون تعطيلی
٠٩١٥١٠١٨٩٩٥

 3ليني< 3امپيوتر 
 خدمات سيار کامپيوتر و شبکه 

٠٩١٥٤١١٦٧٧٩ 
٩٥٢١٧٩٩٩/ ب

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

مهندسی پرتو رایانه
٣٨٤٣٨١٢٦-٠٩١٥١٠٢٣٠٩٥

٩٥٢٠٢٥٦٤/ ق

3ليني< سيار 3امپيوتر
کليه خدمات کامپيوتر و شبکه 

(۵٠ تخفيف نرخنامه)
٠٩١٥٥١٧٤٥١٨-٣٨٤١٩٧٣٥

٩٥١٩٤٩٢٣/ ف

پرند سيستم 
سرویس کامل کامپيوتر در محل 

٣٨٢٢٤٣٥٢-٠٩٣٦٧٧٥١٠٦٥
٩٥٢٢٧٩١٦/ ق

٩٥٢٤٧٨٧٤/ پ

 اورژانس 3امپيوتر
٣٧٦٨٧٧٧٤-٣٦٠٦٠٠٠٨
٣٨٧٩٩٥٧٨-٣٦٦١٢٠٠١

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

خر�د 3امپيوتر 
و لپ تاپ 3ار3رده

به صورت نقد با قيمت عالی با  معاوضه
٩٥٢٦٧٦٩٤/ م٠٩١٥٩٢٣٧٥٣٠

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

 کافی نت، نقدًا در محل ،خریددرمحل
٩٥١٧٩٨٧٨/ ر٠٩٣٣٠٦٠٤٠٠٣

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 

٩٥١١٨١٧٦/ پ

فروش اقساط�
لپ تاپ ،کامپيوتر 

اقساط ١٢ماهه 
تعویض کارکرده با نو 

تعميرات تخصصی
 آدرس: پيروزى ٢۶

٣٨٧٩١١١٤

خر�د سيستم 3ار3رده 
فروش سيستم
 از ١۵٠ تومان 

٩٥١٩٢٧٢٩/ پ٣٧٦٤٥٤٦٨

٩٥١١٢٤٥٧/ پ

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

بازدید در محل رایگان 
٣٧٦٥٥٧٨٨

٩٥١٨٧٧٣٤/ پ

خر�د و فروش 
کامپيوتر و نوت بوک 

بصورت عادالنه و نقدا 
٣٨٩٠٧٤٤٦ -٠٩٣٣٣١٣٩٩٦٤

فروش اقساط�
کامپيوتر،لپ تاپ،تبلت

بدون چک،پيش پرداخت 
و سود

 ٠٩١٥٦٦٠٠٠٦٩
٣٢٧٢٧٢٧٤

٩٥١٩٧٤١٠/ خ

٩٥٢٧٥٢٥٠/ د

3امپيوتر 3نMاش

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

تاسيس١٣٧٩

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

فروش 3امپيوتر 
 DDR2

با ال سی دى
 ۴٧۵ هزار تومان

٣٧٢٦١٤٣٥
٣٧٢٦٧٠٩٧

٩٥٢٢١٥٢٤/ ق

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

سجاد، وکيل آباد
٩٥٢٣٧٩٥٤/ ف٦-٣٨٤٤٣٣٩٥

 مالMين الهيه
 زمين شما را جهت مشارکت 

نيازمندیم بی واسطه
٠٩١٢٨٤٩٠٨٦١-٣٥٢١٠٣٣٢ 

٩٥٢٨٨١٦٣/ ق

نيازمند�م
مشار3ت  

٠٩١٥٤٠٠٧١٩٠
٩٥٣٠٢٥٨٨/ ق

مشار3ت در ساخت
به ملک شما در

 منطقه ١١ نيازمندیم.
٠٩١٥١٠١٨١٢٥

٩٥١٥٤٨٤٧/ پ

امالt �اسين
مشارکت درساخت

 آزادشهر
٠٩١٥٥٨٢٨٤١٤-٣٦٦١٦٦٥٤

٩٥٢٨٧٠٥٨/ ق

مالMين محترم جهت مشار3ت 
بدون واسطه با شرکت انبوه ساز 

سایه بان با ٢٠ سال سابقه در 
ارتباط باشيد ٠٩١٥١٠٩٣١٨٨

٩٥٢٩٨٩٦١/ پ

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

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

٩٥١٩٥٨٨٩/ ق

گلبهار
امالک شيردل
٠٩١٥٥٠٢٠٥٣٧

٩٥٢٦٢٦٩١/ ف٣٨٣٢٥٩٢٢

 tامال 
نياوران

 ویالشهر- طرقبه 
٢-٣٥٥١١٢٨١ 

٠٩١٥١١٣١٠٤٣
٩٥٠٩١٩٥٧/ شنجارزاده

امالt َمِل< 
فرامرز فردوسی سجاد 
٠٩١٩٥٦٤٢٨٨٩

٣٧٦٤٧٩٢٠
٩٥٢٧٤٥٥٠/ ق

٩٥٠١٤١٨٨/ پ

امالt سراسر� قاسم آباد 
 فقط در �< روز

خرید، فروش، رهن، اجاره
٣٦٢١٦٥٨٨-٣٦٢٢٥٥٨٨

آزاد شهر
امالک کوثر

٠٩١٥٨٩٨١٨٦١
٠٩١٥٥١٦٤٧٨٠
کرمانی ٣٦٠٦٩٠٠٢

٩٥٢٨٣٢٤٧/ پ

گلبهار 
امالt جالل�
 خرید و فروش 
٠٩١٥٣٠٨٠٩٤٤

٠٩١٥٤٢٥٥٠٠١

٣٨٣٢٤٧٤٧
٩٥٠٨٢١٨٤/ ش

سيد� - سر�ع تر�ن مر3ز
خرید و فروش، رهن و اجاره 

(امالک گلها) نبش قائم ۴
٣٣٨٥٥٤١٥- ٣٣٨٥٥٢٥١

٩٥١٥٨٠٨٨/ ف

امالt فردوس� قاسم آباد
خرید- فروش- رهن واجاره

٠٩١٥١١٣٤١٠٥
٣٦٢٢٦٠٥٣-٣٦٢٢٨٦٤٤

٩٥١٩٠٢٠٤/ ق

امالt گل نرگس 
معامله آگاهانه و منصفانه 

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

گلبهار-امالt پاژ  
   ٠٩١٥٤٠٢٥١٢٠

٩٥٢٣٩٨٥٠/ ش٣٨٣٢٤٢٤٢

احمدآباد   
3وهسنگ�  

٠٩١٥١٢٤١٠٠٦-٣٨٤٦٣٦٥٦
٩٥٢٠٢٨٩٩/ ف

مسMن پا�تخت
زمين - آپارتمان 

الهيه- سپاد - جاهدشهر
٠٩١٥١١٠٤٩٠٩-٣٥١٣٢٦٩٦

٩٥٢٧٩٧٩٥/ ف

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

فروش ٧٢ ساعته، انواع وام 
٠٩١٥٣١٨١١٦٢-٣٦٢٢٢٢٨٧

٩٥٢٥٢٣١٤/ م

قاسم آباد
 امالt نيما 

 

٣٥٢٣٤٠٠٠ -٠٩١٥٥٠٨٨٢٥٤
٩٥١٧٠٩٥٤/ ف

اخذ سند ، تفMي<
تجميع ، پایانکار ، پروانه و مشاور 

شما در امور خرید و فروش
٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢-٣٦٠١٢٦٤٦

٩٥٢٩٢٥٢٣/ ل

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

وکيل آباد) ٣٨٨٢٨٩٠٧
٩٥٢٦٥٩٣٥/ ف

امالt 3وشا
سناباد،دانشگاه،ابن سينا 

آبکوه،صاحب الزمان،سنایی
٢-٣٨٤٨٧١٢١

٩٥١٩٥٥٤٦/ پ

رهن واجاره -خر�د وفروش
  آپارتمان- زمين- منطقه الهيه 

خودرا به ما بسپارید. امالک شرکا  
٧٦-٣٥٣١٢٠٧٥ محمدى

٩٥٢٨٧٥٤١/ ق

خيابان امام رضا
امالک عليزاده

عليزاده          ٣٨٥٨٢١١٩
٩٥٣٠٢٠٩٠/ خ

گلبهار
 امالt استقالل 

 خریداریم .
٠٩١٥٥٥٩٢٢٧٦-٣٨٣٢٦٦٤٤

٩٥٢٩٦٠٢٤/ ش

گلبهار 
امالt ارباب�   

٠٩١٥٩٨١٥٩٧٧-٣٨٣٢٦٦٠٠
٩٥٢٥٥٩٧٧/ ش

گلبهار 
امالک ابراهيم زاده 

٠٩١٥١٨٢٥٢٥٧-٣٨٣٢٥١٢٨
٩٥٢١٨١٧٥/ ش

گلبهار 
امالک آتی

٠٩١٥٥٢٣٨٧٦٧-٣٨٣٢٦١٢٠
٩٥٢٣٩٨٥٩/ ش

٩٥٠٢٣٦١٠/ ط

قاسم آباد
 امالt پرد�سان

٠٩١٥٥٠٣٤٦٧٦-٣٦٢١٠٠٣٠

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

فرامرز
امالک نيک بين

٣٦٠٧٩٢٢٥-٣٦٠٩١٠٦٤
٩٥٠٤٧٣٥٨/ ف

گلبهار 
امالt ناج�   

٣٨٣٢٤٢٢٣-٠٩١٥٤٣٨٨٠١٤
٩٥٢٤٣٦٢٣/ ش

مسMن شهروند 
به ما بسپارید- از ما بخواهيد 

وکيل آباد- معلم دانشجو 
٣٨٦٤٠٠٠٤-٠٩١٥٣١١٩٩٩٠

٩٥١٩٠٢٥٩/ ف

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

٩٥١٨٢٩٣٠/ ق

مسMن قصر رامان 
قاسم آباد مقابل سينما سيمرغ

 ٣٦٢٠٤٥٠٠
٩٥١٣٥٤٤٢/ ف

آزادشهر
سيدرض�،دانش آموز 

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

٠٩١٥٢٤٧٥٣٥٧  
٩٥٢٩١٢٩٧/ ف٣٦٠٦٢٠٤٧  

امالt برادران
خر�د            فروش

٢۴ساعته   فورى   ٢۴ساعته

رهن          اجاره
 قاسم آباد، نبش شاهد٣۶
٠٩١٥٩١٤١٢٨٨-٣٥٢٣٩٣٩٨

٩٥١٩٧٨٩٦/ ط

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

به �< سوئيت آپارتمان
نيازمندیم  مترى   ٧٠ الی   ۵٠
ترجيحا مبله ١ نفر مدرس دانشگاه

٠٩١٢٠٨٩٣٠٩٦
٩٥٣٠٠٧٢٥/ ل

نقل� رهن و اجاره 
یک واحد آپارتمان، ٧۵ مترى، 
 MDF ٢ خواب، اپن، سراميک
پکيج آسانسور یک سال ساخت 

کامل، واقع در بلوار اندیشه 

٠٩١٥٥٢٣٨٠٩٨
٣٧٦٨٣٤٨٤

٩٥٣٠١٤٩٥/ ف

٧٥ متر دو خواب خوش نقشه
 طبقه چهارم بدون آسانسور با پارکينگ 
٣٣ قرنی  اجاره   ١۵٠+ رهن  م   ٢۵

٠٩١٥٥٢٠٦٢٦٧
٩٥٣٠٢٠٦٨/ ف

خوابگاه
ارزان

٩٥٢٠٢٨٧٧/ ق٣٧٢٣١١٢٣

٩٥٢٩٧٧٢٩/ ف

٢واحد با قيمت و امMانات مناسب
جهت آقایان ترجيحا به دانشجو 

یا کارمند اجاره داده ميشود
٠٩٣٨٣٥٣٥٧٣٤

 حاشيه و3يل آباد، مجتمع پرد�س
 واحد ٧۵مترى، ٢خواب، 

طبقه دوم- ۵م +٧٠٠ اجاره 
 ٠٩٣٣٢٥٠٥٩٥٨-٣٥٠٢٢٦٩٧

٩٥٢٩٩٠٠٧/ م

٩٥٢٩٢١٧٧/ ف

بلوار و3يل آباد 
منزل اجاره اى، روزانه، هفتگی 

واقع در باالى شهر با لوازم بسيار 
لوکس   ٠٩١٢٨٧٠٩٧٠٠ 

خوابگاه در مشهد
ویژه دانشجویان

 و فارغ التحصيالن شاغل
٣٢٢٤١٧٩٣-٠٩١٥٧٠٦٤٦٢٢

٩٥٢٩١٥٧٦/ ق

بيواسطه بهورز
رهن ٢ساله ٧۵متر ٢خواب سراميک 

ام دى اف کاغذ بسيار تميز
٠٩٣٠٨٧٦٣٦٠٠

٩٥٣٠١٥٣٠/ ق

خانم� هستم 
به هم خانه خانم نيازمندم 

٠٩١٥٩٨٧١٩١١
٩٥٣٠١٩٤٨/ ف

3امپيـــــوتر

امالt مشهد

خدمات تلفن و موبا�ل

رهن و اجاره آپارتمان
تا ٧٩ متر

tمشاور�ن امال

مشار3ت در ساخت
(نياز به زمين)

3امپيوتر

�تعمير و نگهدار

س� د� و نرم افزار

ا�نترنت و شبMه

برنامه نو�س� و
طراح� سا�ت

رهن و اجاره آپارتمان
٨٠ تا ١١٩ متر

٩٥٢٣٠١٠١/ ق


