
سه شنبه ١٧ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩١
٣٢

٩٥٢٦٢٣٨٥/ ف

فروش اقساط� با 3ارت حKمت

 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

سانترال 
�قيمت روز،خدمات فور

 

٩٥١٩٧٢٠٤/ ل٣٨٧٩٧٩٦٤

٩٥١٩٣٥٩٠/ پ

+ ADSL2 صبانت 
مودم وا�رلس را�گان

بایکسال آنتی ویروس رایگان
یکساله ١۶ مگ ٨۴٠٠٠ تومان

سها نوین نماینده رسمی
پذیرش نماینده فروش فعال
www.sahanovin.com
٢-٣٧٦٦٥٠٠١

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

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

طراح� وب سا�ت و اپليKيشن 
موبا�ل+سئو سا�ت 

٣٧٦٠٠٣٢٧-٠٩١٥١١٥١٧٦٩
webgostar.site٩٥٣٣٥١٢٢/ ر

٩٥٣٣٦٣٥٤/ م

 طراح� سا�ت
سابقه اجراى بيش از ٧۵٠ نمونه

فراتک ٣٦٠٩٧٠١٠  (۵خط)
fadp.ir نمونه هادر

خدمات فور� در محل
شبکه ، سيستم عامل، نرم افزار 

مهندسی پرتو رایانه
٠٩٣٥٧٢٣٢٢٢٩-٣٨٤٣٨١٢٦

٩٥٢٠٢٤٦١/ ق

٩٥٢٤٧٨٧٤/ پ

 اورژانس 3امپيوتر
٣٧٦٨٧٧٧٤-٣٦٠٦٠٠٠٨
٣٨٧٩٩٥٧٨-٣٦٦١٢٠٠١

 3ليني= 3امپيوتر 
 خدمات سيار کامپيوتر و شبکه 

٠٩١٥٤١١٦٧٧٩ 
٩٥٢١٧٩٩٩/ ب

٩٥٣٥٦٧٤٩/ م

� تعميرات سخت و نرم افزار
             درمحل، قيمت نازل

ایاب و ذهاب رایگان،بدون تعطيلی

٠٩١٥١٠١٨٩٩٥

٩٥٣٣٧٤٥٧/ د

٢٠%تخفيA 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 نقد� لپ تاپ و 
3امپيوتر در محل خودتان 

لطفا آدرستان را به شماره زیر پيامک
کنيد     ٠٩١٥٩٢٣٧٥٣٠

٩٥٣١٦٦٥٩/ ق

٩٥٣٥٤٣٣١/ م

فروش 3امپيوتر 
�خانگ� و ادار

فقط ٢۵٠ هزار تومان
٣٨٩٠٧٤٤٦ -٠٩٣٣٣١٣٩٩٦٤

٩٥٢٧٥٢٥٠/ د

3امپيوتر 3نKاش

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

تاسيس١٣٧٩

٩٥٣١٤١٢٨/ پ

خر�د سيستم 3ار3رده 
فروش سيستم
 از ١۵٠ تومان 

٣٧٦٤٥٤٦٨

 فروش اقساط� 
لپ تاپ - کامپيوتر 

با چک آزاد یا کارمندى 
٩٥٣٢٤٧١٥/ پ٣٨٧٩١١١٤

 خر�د لپ تاپ و 
3امپيوتر کارکرده 

(نقدا در محل) قطعات و گيم نت
٠٩١٥٧٠٤٠٧٥٢-٣٨٤٥٣٧٣٠

٩٥٣٣٣١٦٢/ ر

٩٥١١٢٤٥٧/ پ

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

بازدید در محل رایگان 
٣٧٦٥٥٧٨٨

٩٥٢٥٨٤٤٥/ ف

فروشگاه فرهنگيان سجاد
اقساط �Kساله

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

(بدون چک و پيش پرداخت)

٣٧٦٢٩٢٤٢
٣٧٦٧٦١٨١

بازرگان� معين
پخش انواع لپ تاپ ، تبلت  

موبایل و کامپيوترهاى نو 
دوهسته اى  ٩٩۵ تومان

چهارهسته اى  ١,۴٩٠ تومان
هشت هسته اى ١,٩٩٠ تومان

با ارائه سند رسمی
اتحادیه کامپيوتر مشهد

لپ تاپ لنوو-ایسر ٩٩۵ تومان
ایسوس  (آک) ١ م تومان

٣٧٢٣٣٣٠٠ و ٣٧١٣٣٣٠٠
٩٥٣٢٦٣٨٠/ ل 

مشار3ت در ساخت 
احمدآباد

با تيم مهندسين مجرب 
٩٥٣٤١٥٥٤/ م٠٩١٥٤٨٢١٠٨٨

امالt �اسين
خریدو فروش- رهن و اجاره 

قاسم آباد
٠٩١٥٥٨٢٨٤١٤-٣٦٦١٦٦٥٤

٩٥٢٨٧٠٥٠/ ق

امالt الغد�ر 
مشارکت ، خرید و فروش 

رهن و اجاره
 کوهسنگی بهشتی، احمدآباد 

دانشگاه ،امام خمينی 
٠٩١٥٦٤٤٧٥٠٥

٩٥٢٥٣٥٨٢/ پ٣٨٥٣٦٠٩١

گلبهار 
 امالک اربابی

٠٩١٥٩٨١٥٩٧٧-٣٨٣٢٦٦٠٠
٩٥٣١٧٨٢٨/ ش

آزادشهر
سيدرض�،دانش آموز 

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

٠٩١٥٢٤٧٥٣٥٧  
٩٥٢٩١٢٩٧/ ف٣٦٠٦٢٠٤٧  

امامت 
تا 

فارغ التحصيالن 
امالک ميرى 
٠٩١٥٨٠٨١٨١٠ تلگرام

٩٥٣٥٥١٢٨/ ف٣٨٩٢٧١٧١

٩٥٣٥٧٤٣٤/ م

قابل توجه همشهر�ان گرام� 
به اطالع می رساند آقاى سيد علی 
اکبر شجاعی مسئول دفتر مشاور 

امالک به شماره عضویت ٨٧۴١ به 
آدرس پيروزى ٧۵ نبش والیتی یک 
پالک ٧ امالک گلشن مشار اليه قصد 

کناره گيرى از شغل خود را دارد 
لذا از کليه متعاملينی که در دفتر 

مشاراليه مدارکی دارند خواهشمند 
است جهت تسویه حساب حداکثر 
ظرف مدت ٣٠ روز از تاریخ نشر 

آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و 
مدارک خود را تحویل بگيرند الزم به 
توضيح است در صورت عدم مراجعه 
در زمان فوق و یا عدم اعالم شکایت 

خود از مشاراليه اتحادیه هيچ 
گونه مسئوليتی در قبال مشکالت 
و ادعاهاى احتمالی نخواهد داشت 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک 
٠٩١٥٥١٨٦٤٠٣ روابط عمومی 

اتحادیه صنف مشاورین معامالت 
امالک مشهد 

امالt تو3ل� 
خرید ، فروش ، باغ ، ویال 

آپارتمان ، زمين
 در بهترین مناطق ویالشهر 

، طرقبه ، شاندیز 
٣-٣٥٥١٢١٢٢

٩٥٣٣٦٠٣٧/ ش

گلبهار
امالt نياوران 

خرید با اخذ 
وام بانکی 

٣٨٣٢٣٣١٥
٠٩١٥٥١٢٧٧٤١

٩٥٣٣١٩٨١/ م

گلبهار 
امالک شهریار- خرید و فروش 

عادالنه ترین قيمت 
٠٩١٥٩٨١٨٦١٩-٣٨٣٢٦٨٦٨

٩٥٣٥٢٠٢٤/ ش

امالt برادران
خر�د            فروش
٢۴ساعته   فورى   ٢۴ساعته

رهن          اجاره
 قاسم آباد، نبش شاهد٣۶
٠٩١٥٩١٤١٢٨٨-٣٥٢٣٩٨٩٣

٩٥١٩٧٨٩٦/ ط

امالt فردوس� قاسم آباد
خرید- فروش- رهن واجاره

٠٩١٥١١٣٤١٠٥
٣٦٢٢٦٠٥٣-٣٦٢٢٨٦٤٤

٩٥١٩٠٢٠٤/ ق

٩٥١٩٨٨٣٨/ ف

امامت تا دانشجو
 امالک شهروند ٣٦٠٨٥٨٦٠

 

خاکزادى ٠٩١٥٥٠٥٠٤١٠

گلبهار
  امالt آت� 

٠٩١٥٥٢٣٨٧٦٧
٩٥٣٥٢٠١٨/ ش٣٨٣٢٦١٢٠

امالt باران 
قاسم آباد،الهيه،امامت

خرید و فروش ٧٢ساعت
 رهن و اجاره ۴٨ساعت

مشارکت در ساخت،انواع وام 
قاسم آباد، نبش اماميه۵۴ 

٣٦٢٢٢٢٨٧
٩٥٣٤٣٤٤٦/ م٠٩١٥٣١٨١١٦٢

امالt َمِل=
بسپاریدوبخواهيد

محدوده فردوسی ،سجاد 
فلسطين

 ٠٩١٥٠٥٢٨٨٢٥
 ٣٧٦٥٢١٧٠
٩٥٢٩٩٧٥٠/ پ٣٧٦١٨٩٤٣

مسKن شهروند 
به ما بسپارید- از ما بخواهيد 

وکيل آباد- معلم دانشجو 
٣٨٦٤٠٠٠٤-٠٩١٥٣١١٩٩٩٠

٩٥٣١٣٦٢٦/ ف

٩٥٣١٩١٠٧/ پ

امالt 3وشا
سناباد،دانشگاه،ابن سينا 

آبکوه،صاحب الزمان،سنایی
٢-٣٨٤٨٧١٢١

٩٥٣٤٤٠٧٥/ م

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

٩٥٣٤٤٣٣٣/ پ

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

٩٥٣٣٨٨٨١/ ف

مسKن     محمد�ان

اقبا ل 
خرید و فروش یک هفته
رهن و اجاره ۴٨ ساعته 
 (نبش اقبال ١٧)

(١٠ خط )   ٣٥٠٢٨٤٠٠
٠٩١٥٣٢٤١٢٨٤

اخذ سند ، تفKي=
تجميع ، پایانکار ، پروانه و مشاور 

شما در امور خرید و فروش
٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢-٣٦٠١٢٦٤٦

٩٥٢٩٢٥٢٣/ ل

٩٥٣٠٩٣٤٦/ م

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

٣٨٨٢٨٩٠٧
مسKن پا�تخت

زمين - آپارتمان 
الهيه- سپاد - جاهدشهر

٠٩١٥١١٠٤٩٠٩-٣٥١٣٢٦٩٦
٩٥٢٧٩٧٩٥/ ف

فرامرز- سجاد 
مسKن سراسر� باران 
٣٦١٠٩٩١٠-٠٩١٥٥١٨٠١٥٨

٩٥٣١٣٤٩٣/ ف

٩٥٣٠٤٨٩٧/ خ

امام رضا
 امام خمين�
هتل،هتل آپارتمان

زمين ومنازل ویالئی 
آپارتمان نوساز و قدیمی ساز 

مالکين محترم موارد
 فروش و رهن و اجاره خود را

به ما بسپارید
ازما بخواهيد.

  ٠٩١٥٣١٠٨٠٩٧
امالک عليزاده ٣٨٥٨٢١١٩

 tامال
عاقبت�

بلوارفردوسی ،خيام  
سجاد ، ملک آباد  

٠٩١٥٥١٠٥٠٩٠
٩٥٣٥٣٧٢٦/ خ

به �= سوئيت آپارتمان
نفر  یک  جهت  مترى   ٧٠ الی   ۵٠
نيازمندیم. دانشگاه  مدرس 

٠٩١٢٠٨٩٣٠٩٦ترجيحا مبله 
٩٥٣٥٦٢٢٦/ ل

امير�ه ٣٧
مجتمع ۵۵ متر یک خواب طبقه ٣ 

١۵ م +۵٠ اجاره بی واسطه
٩٥٣٥٧٣٤٧/ ف٠٩٣٨٩٠١٤٥١١

ميدان شهدا- توحيد ١٧ 
آپارتمان مبله، نقلی ۵٠ متر

 با لوازم 
٠٩١٥٣١٣٧٦٣٥

٩٥٣٣٨٧٠٣/ ف

٢ واحد با قيمت وامKانات
مناسب جهت آقایان ترجيحا به

دانشجو یا کارمند اجاره داده می شود
٠٩٣٨٣٥٣٥٧٣٤

٩٥٣٥٠٨٢٩/ ف

سناباد خيابان گل 
۶۵ متر طبقه ٢ پارکت اپن مبله فول 

لوکس ١٠ م + ١ م قابل تبدیل
٣٨٤٦٣٨٧٠-٠٩١٥٣١٣٠٢٩١

٩٥٣٥٧٢٤٨/ ف

فلKه برق 
سویيت ۵۵ مترى مبله 
و غير مبله ٢٢ م رهن
٠٩١٥٧٧٩٢١٧٩

٩٥٣٥٧٠٣٤/ ف

٩٥٣٥٧٢٥٥/ ف

قاسم آباد
از ٧۵ تا ١٢٠ متر از ٢۵ تا ۴۵ م 

رهن کامل موجود است
٣٦٦٥٦٠٠٨-٠٩١٥٣١٦٣٨٨٠

حاشيه پيروز�(رضاشهر)
١١٠متر، طبقه اول، ٢خواب 

پارکينگ، انبارى ،کاغذ ۶۵م رهن 
بی واسطه ٠٩١٥٥١٠٧٤٢٣

٩٥٣٥٠٣٩٢/ پ

آپارتمان فالح� ١٠٠ متر
دو خواب، طبقه ٢ بدون آسانسور

کف پارکت، MDF  ، بدون واسطه 
۴٨٣٦٦٢٧٦٩٤ م - غرب

٩٥٣٥٤٨٩٨/ ل

مجد 
٩۵ مترى، همکف، بازسازى شده 
فول امکانات، بدون واسطه، ۶٠م 

٩٥٣٥٣٢٢٤/ ق٠٩١٥٧١٥٤٠٠٦

٩٠ متر� فول امKانات 
٢ خوابه بدون مالک آبکوه- مجد ١٧ 

رهن ۵ م اجاره ١,٢٠٠ م 
٠٩١٥٦٢٥١٦٨١-٣٧٢٩٩٥٣٥

٩٥٣٥٧٢٣٣/ م

رضاشهر - 3سا��
٨٠ متر سوم بدون آسانسور 

شيک و تميز ٣۵ م رهن
٩٥٣٥٧٧١٧/ ف٠٩١٥٣١٠٠٨١٩

�Kوه - ملKآب
بازسازى شده بسيار شيک، طبقه 

٣، تک واحدى، قابل معاوضه
٠٩٢٠٩٢٠٢٢٤١

٩٥٣٥٧٠٥٤/ ر

مل= آباد
همکف رهن کامل پارکينگ

٠٩٣٨٤٥١١٧١٥
٩٥٣٥٥٣٦٢/ م٣٧٦٢٣١٤٧

امامت ١٨
دو واحد آپارتمان به متراژ ٨۵متر رهن 
و اجاره ١٢ميليون ٧٠٠ -١٠م ٧٠٠

٠٩٣٥٥٣٦٣٣٣٦-٣٨٤٨٢١٩٢
٩٥٣٥١٦٧٤/ م

باب= 
١١٠ مترى فول امکانات شيک و 
خوش نقشه بدون واسطه ٨٨م 

٩٥٣٥٣٢٢٨/ ق٠٩١٥٧١٥٤٠٠٦

هاشميه٢٧
٨٠متر،سراميک،MDF،کاغذ

اسپيلت،۶٠م رهن کامل،بی واسطه 
٩٥٣٥٦٢٤٦/ پ٠٩٣٦٣٠٩١٥٧٠

سيد رض� ٦٥
١٠٠ مترى ، دو خوابه ، سراميک

 فلز ، نقاشی، پارکينگ ، انبارى
٩٥٣٥٧٩٦٤/ ل٠٩٣٠١٥١٨٨٠٠

�صياد شيراز
١٠٠متر،١٠سال ساخت،فول،۵۵م 

قابل تبدیل به اجاره،بی واسطه 
٣٨٦٩٠٠١٨-٠٩١٥٥٥٧٥٠٣٥

٩٥٣٥٧٧٧٠/ پ

 الهيه
رهن و اجاره 

فورى
 ٣٥٣١٢٢٢٤کرامتی

٩٥٢٣٦٠٧٤/ ق

فلسطين ٩٥ متر ٢ خواب 
 آسانسور،MDF، پکيج

 ١٠ م + ١,۵۵٠ اجاره  فالحی 
٩٥٣٥٧٦٤٨/ م ٣٧٦١٧٧٠٩

  �آپارتمان ٨٥متر
در اند�شه 

دوخواب، طبقه دوم  
فول امکانات

 با پارکينگ تخليه
 ١١م رهن + ٣٧٠ اجاره 

٠٩١٥٨٠٨٣٠١٧
٩٥٣٥٤٠٧٦/ ف٠٩١٥٠١٠٣٠١٧

جانباز ٧
سراميک،   MDF دوخوابه  متر   ٨٠
پارکينگ، آسانسور،نقاشی، ١٠ م رهن

٠٩١٥٥١٩٢٣٢١ ١ م اجاره 
٩٥٣٥٤٩٢٠/ م

آپارتمان ٨٥ متر
واقع در امامت ٣١ فول امکانات

 ٠٩١٥١١٦٤٣٧٩
٩٥٣٥٧٢٧٥/ ف٣٦٠٧٠٦٠١

بلوار سازمان آب- صادق�١٧ 
 ١٠٠متر فول امکانات طبقه ٢ با 
آسانسور ١٠٠م رهن قابل تغيير

٩٥٣٥٧٤٤٩/ م٠٩١٥٦٠٠٧٥٩٥ 

فلسطين خيابان قدس 
آسانسور  خواب   ٣ متر   ١۴۵  
MDF پکيج ١٠ م + ٢,٢٠٠ اجاره 

٣٧٦٥١٣٢٧ فالحی
٩٥٣٥٧٦٥٦/ م

باب= - ١٣٠ متر طبقه ٢
فول ٢خوابه بازسازى 

١٠م+ ١,٨٠٠م قابل تبدیل
٣٨٤٦٣٨٧٠-٠٩١٥٥٠٣٧٠٠٥

٩٥٣٥٧٢٧٩/ ف

هاشميه ١١ 
١۴٠ متر ٣ خواب شيک تک واحدى 

رهن ٢٠م+ ١,٨٠٠م اجاره 
٣٨٦٩٢٩٠٦-٠٩٣٥٤٤٠٢٩٥٠

٩٥٣٥٤٧٠٢/ ف

نوفل لوشاتو 
١٢٠ متر آپارتمان طبقه همکف 

۵٠م+ ۵٠٠
٠٩١٥٣٠١٣٩٩٨

٩٥٣٥٧٥٣٧/ ف

٩٥٣٥٥٠٨٩/ ف

حاشيه بلوار احمدآباد
مطب، کلينيک، دفترکار ، فول

٠٩١٥٠٢٢٠٦٢٧ 

فKور� ارشاد 
 ١٣٠ متر دوخواب نوساز 

١۵ م رهن +١,۵ اجاره
٠٩١٥٠٠٤٤٠٠٦ 

٩٥٣٥٦٩٤٦/ ب

حاشيه 
صارم�

موقعيت عالی،١واحد 
ادارى،لوکس و الکچرى
٠٩١٥٣٠١٤٠٦١

٩٥٣٥٦٧٥٤/ پ

فارغ التحصيالن - ١٢٠متر
٢خوابه ۴ واحدى فول لوکس 

٨٠م قابل تبدیل
٠٩١٥٣١٣٠٢٩١-٣٨٤٦٣٨٧١

٩٥٣٥٧٢٨٥/ ف

سجاد- بهارستان 
شيک ١٣۵ متر- همکف- اپن

 هاى کالس- زوج جوان 
٠٩١٥٥٢٢٢٠١٧-٣٨٦٥٨٣٠٧

٩٥٣٥٧٢٢٩/ م

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 شبKه

برنامه نو�س� و
طراح� سا�ت

رهن و اجاره آپارتمان
٨٠ تا ١١٩ متر

رهن و اجاره آپارتمان
١٢٠تا ١4٩متر

٩٥٢٣٨٨٤٧/ ف


