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موبا�ل 3ارمندان 
فروش اقساطی موبایل

 تبلت لپ تاپ 
ویژه کارمندان 

بدون پيش پرداخت
 ١٢ ماهه 

(فرهنگيان بدون چک ) 
٩٥٢٩٩٩٦٧/ ف٣٧٦٤٧١٢٦

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

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

توجه توجه 
قرعه 3ش� 

با خرید گوشی جایزه 
اتومبيل، تبلت دریافت نمائيد

مقابل بيمارستان قائم 
 بازارچه موبایل احمدآباد

٩٥٢٥٦٦٢٦/ ف

٩٥٢٨١٤١٦/ پ

گوش� 
 �Mچ

( آزاد )
اپل، سامسونگ ،هوآوى و... 

موبایل کاج 
١٨ الی١٢ شب پيروزى ۴١ 

زارعی

نما�ندگ�  رسم�

پاناسوني<
(تلفن،فکس،بيسيم،سانترال)

٠٩١٥١١٦٠٤٩٦-٣٨٤٥٠٠٣٠
٩٥١٦٧٦١٦/ خ

سانترال 
�قيمت روز،خدمات فور

 

٩٥١٩٧٢٠٤/ ل٣٨٧٩٧٩٦٤

٩٥٠٥٨٤٣٥/ پ

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

سها نوین نماینده رسمی
٢-٣٧٦٦٥٠٠١

ا�نترنت 
مناطق خارج از شهر

٩٥٢٦٠١٩٦/ ف٠٩١٥٢٠٠١٠٠٥

 را�انه پيوند سروش 
پياده سازى و پشتيبانی شبکه 

مجتمع تک واحد ۴٠٣
٩٥٠٤٤٣٠٨/ م٣٧٦٤٠٠٤٦ 

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

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

پرند سيستم 
سرویس کامل کامپيوتر در محل 

٣٨٢٢٤٣٥٢-٠٩٣٦٧٧٥١٠٦٥
٩٥٢٢٧٩١٦/ ق

 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

٩٥١٥٤٨٢٧/ ق

� تعميرات سخت و نرم افزار
             درمحل، قيمت نازل

ایاب ذهاب رایگان،بدون تعطيلی
٠٩١٥١٠١٨٩٩٥

3ليه خدمات 3امپيوتر در محل
نصب ویندوز، عيب یابی، 

ویروس کشی، ارتقا، آموزش 
٠٩١٥٩٢١٩٥١٧

٩٥٣٠٣٧٢٩/ ر

٩٥٢٤٧٨٧٤/ پ

 اورژانس 3امپيوتر
٣٧٦٨٧٧٧٤-٣٦٠٦٠٠٠٨
٣٨٧٩٩٥٧٨-٣٦٦١٢٠٠١

3ليني< سيار 3امپيوتر
کليه خدمات کامپيوتر و شبکه 

(۵٠ تخفيف نرخنامه)
٠٩١٥٥١٧٤٥١٨-٣٨٤١٩٧٣٥

٩٥١٩٤٩٢٣/ ف

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

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

3امپيـــــوتر

خدمات تلفن و موبا�ل

3امپيوتر

�تعمير و نگهدار

س� د� و نرم افزار

ا�نترنت و شبMه

برنامه نو�س� و
طراح� سا�ت

٩٥٣٠٤٦٨٨/ م
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