
يكشنبه ١٩ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٣
٣٢

٩٥٣٠٣٣٥٢/ م

يكشنبه ١٩ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٣
٣٢

٩٥٠٩٥٥٩٠/ ف

٢٠ تخفيK و$ژه
حسابدار' نو$ن پرداز

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

NovinP.com
٣٧٥٩٧٥٩٠

٩٥١١٢٤٥٧/ پ

;امپيوتر 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

٩٥٢٧٥٢٥٠/ د

;امپيوتر ;نRاش

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

تاسيس١٣٧٩

٩٥١١٨١٧٦/ پ

فروش اقساط�
لپ تاپ ،کامپيوتر 

اقساط ١٢ماهه 
تعویض کارکرده با نو 

تعميرات تخصصی
 آدرس: پيروزى ٢۶

٣٨٧٩١١١٤

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 

٩٥٢٥٨٤٤٥/ ف

فروشگاه فرهنگيان سجاد
اقساط $Rساله

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

(بدون چک و پيش پرداخت)

٣٧٦٢٩٢٤٢
٣٧٦٧٦١٨١

خر$د ;امپيوتر 
لپ تاپ ،قطعات،خرید گيم نت

 کافی نت، نقدًا در محل ،خریددرمحل
٩٥١٧٩٨٧٨/ ر٠٩٣٣٠٦٠٤٠٠٣

فروش اقساط�
کامپيوتر،لپ تاپ،تبلت

بدون چک،پيش پرداخت 
و سود

 ٠٩١٥٦٦٠٠٠٦٩
٣٢٧٢٧٢٧٤

٩٥١٩٧٤١٠/ خ

خر$د سيستم ;ار;رده 
فروش سيستم
 از ١۵٠ تومان 

٩٥١٩٢٧٢٩/ پ٣٧٦٤٥٤٦٨

خر$د ;امپيوتر 
و لپ تاپ ;ار;رده

به صورت نقد با قيمت عالی با  معاوضه
٩٥٢٦٧٦٩٤/ م٠٩١٥٩٢٣٧٥٣٠

نيازمند$م
مشار;ت  

٠٩١٥٤٠٠٧١٩٠
٩٥٣٠٢٥٨٨/ ق

;ارگزار' و مشاوره در 
امور ساخت و ساز

 با کارشناسان مجرب درمنطقه الهيه
٠٩١٥٣١٧٧٤١٧ محمدى

٩٥٢٨٧٥٣٣/ ق

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

سجاد، وکيل آباد
٩٥٢٣٧٩٥٤/ ف٦-٣٨٤٤٣٣٩٥

سازنده با رزومه قو' 
جهت مشارکت در محدوده وکيل آباد 
واسطه  بی  نيازمندیم  احمدآباد  و 

٠٩١٥١١٤٢١٧٠
٩٥٣٠٣٣٧٦/ ف

به سازنده 
جهت مشارکت در محدوده امامت 

نيازمندیم (ملک از ما ساخت از 
شما )    ٠٩١٥٤٤٢٨٩٦٥

٩٥٣٠٢٨٧٦/ ر

GيRاخذ سند ، تف
تجميع ، پایانکار ، پروانه و مشاور 

شما در امور خرید و فروش
٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢-٣٦٠١٢٦٤٦

٩٥٢٩٢٥٢٣/ ل

امالt $اسين
خریدو فروش- رهن و اجاره 

قاسم آباد
٠٩١٥٥٨٢٨٤١٤-٣٦٦١٦٦٥٤

٩٥٢٨٧٠٥٠/ ق

فرامرز
امالک نيک بين

٣٦٠٧٩٢٢٥-٣٦٠٩١٠٦٤
٩٥٠٤٧٣٥٨/ ف

امالt برادران
خر$د            فروش

٢۴ساعته   فورى   ٢۴ساعته

رهن          اجاره
 قاسم آباد، نبش شاهد٣۶
٠٩١٥٩١٤١٢٨٨-٣٥٢٣٩٣٩٨

٩٥١٩٧٨٩٦/ ط

امالt ;وشا
سناباد،دانشگاه،ابن سينا 

آبکوه،صاحب الزمان،سنایی
٢-٣٨٤٨٧١٢١

٩٥١٩٥٥٤٦/ پ

٩٥١٩٨٨٣٨/ ف

امامت تا دانشجو
 امالک شهروند ٣٦٠٨٥٨٦٠

 

خاکزادى ٠٩١٥٥٠٥٠٤١٠

گروه مشاور$ن امالt 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

٩٥٢٠٢٨٨٥/ پ

 Gن تRمس
باهنر تا اقبال به موارد خرید و 

فروش و رهن اجاره شما نيازمندیم.
٠٩١٥٢٣٠٠٠١٦-             ٣٨٩١٤٣٣٨

مسRن شهروند 
به ما بسپارید- از ما بخواهيد 

وکيل آباد- معلم دانشجو 
٣٨٦٤٠٠٠٤-٠٩١٥٣١١٩٩٩٠

٩٥١٩٠٢٥٩/ ف

امالt مشهد

tمشاور$ن امال

مشار;ت در ساخت
(نياز به زمين)

;امپيوتر

س� د' و نرم افزار

مشار;ت در ساخت
(نياز به سرما$ه)


