
چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٢
٣٧

٩٥٢٦٢٣٨٥/ ف

فروش اقساط� با �ارت حNمت

 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

در صفحه اول 
گوگل باشيد 

سئو حرفه اى سایت
 ارتقاء رتبه گوگل، بهينه سازى 

سایت، افزایش بازدید 
و مشاوره تخصصی 

٠٩٣٣٩٥٠٠٢٠٧
٩٥٣٤٨٥٠٥/ ف

٩٥٣٣٦٣٥٤/ م

 طراح� سا$ت
سابقه اجراى بيش از ٧۵٠ نمونه

فراتک ٣٦٠٩٧٠١٠  (۵خط)
fadp.ir نمونه هادر

RADWEBطراحی وب سایت
            RADAD.IR ٣٨٥٣٨٧٧٧  

٩٤٤٨٦٦٩٥/ پ

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

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

٩٥١٨١٩٠٣/ ب

 آرام را$انه 
 طراحی و پياده سازى وب سایت 
cputeam.ir مشاوره رایگان 

 ٠٩١٥٧٣٤٣٣٧٣-٣٨٤٦٨٣١١

طراح� وب سا$ت و اپليNيشن 
موبا$ل+سئو سا$ت 

٣٧٦٠٠٣٢٧-٠٩١٥١١٥١٧٦٩
webgostar.site٩٥٣٣٥١٢٢/ ر

طراح� و بهينه ساز'
 IR SAMANEH تخصصی سایت

٣٦٦٢١٩٨٩ 
٩٥٣٢٨٣٢٥/ ر

سا$ت ساز،فروشگاه ساز
+دمو سئو،افزایش بازدید

artdes.ir پنل پيامک
٠٩١٥٢٤٥٤٦١٢

٩٥٣٤٦٧٤٩/ ق

�ليني@ سيار �امپيوتر
کليه خدمات کامپيوتر و شبکه 

(۵٠ تخفيف نرخنامه)
٠٩١٥٠٤٠٠٤٤٣-٣٨٤١٩٧٣٥

٩٥١٩٤٩٢٣/ ف

شارژ �ارتر$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

٩٥٢٤٧٨٧٤/ پ

 اورژانس �امپيوتر
٣٧٦٨٧٧٧٤-٣٦٠٦٠٠٠٨
٣٨٧٩٩٥٧٨-٣٦٦١٢٠٠١

 �ليني@ �امپيوتر 
 خدمات سيار کامپيوتر و شبکه 

٠٩١٥٤١١٦٧٧٩ 
٩٥٢١٧٩٩٩/ ب

٩٥٣٣٧٤٥٧/ د

٢٠%تخفيF و$ژه
حسابدار' نو$ن پرداز

به همراه نسخه اندروید
اتصال به سایت فروشگاهی شما

به همراه پنل پيامک رایگان

Novinp.com
٣٧٥٩٧٥٩٠

٩٥٣٥٦٩٢١/ م

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

٣٧٦٤٥٤٦٨

٩٥٢٧٥٢٥٠/ د

�امپيوتر �نNاش

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

تاسيس١٣٧٩

خر$د لپ تاپ و 
�امپيوتر �ار�رده 

در محل به باالترین قيمت 
فروش اقساطی لپ تاپ و موبایل 

و کامپيوتر  بدون چک

٣٧٢٦١٤٣٥
٣٧٢٦٧٠٩٧

٩٥٢٢١٥٢٤/ ق

خر$د نقد' لپ تاپ و 
�امپيوتر در محل خودتان 

لطفا آدرستان را به شماره زیر پيامک
کنيد     ٠٩١٥٩٢٣٧٥٣٠

٩٥٣١٦٦٥٩/ ق

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 

٩٥٢٥٨٤٤٥/ ف

فروشگاه فرهنگيان سجاد
اقساط $Nساله

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

(بدون چک و پيش پرداخت)

٣٧٦٢٩٢٤٢
٣٧٦٧٦١٨١

 � فروش اقساط
لپ تاپ - کامپيوتر 

با چک آزاد یا کارمندى 
٩٥٣٢٤٧١٥/ پ٣٨٧٩١١١٤

٩٥٣٥٤٣٣١/ م

فروش �امپيوتر 
خانگ� و ادار'

فقط ٢۵٠ هزار تومان
٣٨٩٠٧٤٤٦ -٠٩٣٣٣١٣٩٩٦٤

 خر$د لپ تاپ و 
�امپيوتر کارکرده 

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

٩٥٣٣٣١٦٢/ ر

٩٥١١٢٤٥٧/ پ

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

بازدید در محل رایگان 
٣٧٦٥٥٧٨٨

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

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

٩٥٣٥٦٧٢٧/ م

سرتاسر الهيه
سازندگان محترم مالکين عزیز

٠٩١٥٨١١٥١٢١
٩٥٣٠٣٧٧٠/ ق٠٩٣٥٨٩٥٠٩٦٣

امالt $اسين
مشارکت درساخت

 آزادشهر
٠٩١٥٥٨٢٨٤١٤-٣٦٦١٦٦٥٤

٩٥٢٨٧٠٥٨/ ق

مشاوره تخصص� و ساخت 
مل@ شما در احمدآباد 

با مهندسين مجرب 
٩٥٣٤١٥٥٢/ م٠٩١٥٤٨٢١٠٨٨

مشار�ت
هاشميه،سجاد،احمدآباد 

نيازمندیم
٩٥٣٢٦٨٨١/ پ٠٩١٥١١٠٩٨٩١

مشار�ت
حاشيه سلمان فارسی ٣٧۵ متر 

تراکم زیاد شرایط عالی بدون واسطه
٠٩١٠١٩٥٧٨٨٤

٩٥٣٥٨٢٢٣/ ط

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

مسNن پا$تخت
زمين - آپارتمان 

الهيه- سپاد - جاهدشهر
٠٩١٥١١٠٤٩٠٩-٣٥١٣٢٦٩٦

٩٥٢٧٩٧٩٥/ ف

٩٥٣٥٠٦٠٢/ پ

امالt سراسر' قاسم آباد 
 فقط در $@ روز

خرید، فروش، رهن، اجاره
٣٦٢١٦٥٨٨-٣٦٢٢٥٥٨٨

گلبهار 
 امالک اربابی

٠٩١٥٩٨١٥٩٧٧-٣٨٣٢٦٦٠٠
٩٥٣١٧٨٢٨/ ش

٩٥٣١٩١٠٧/ پ

امالt �وشا
سناباد،دانشگاه،ابن سينا 

آبکوه،صاحب الزمان،سنایی
٢-٣٨٤٨٧١٢١

 مسNن ارگ
 فروش ٨ واحد آپارتمان
١٠٠ مترى بصورت یکجا

سر دونبش
 محدوده امامت

لشکرى ٠٩١٥٦٧٠٠٠٧٤
حسينی ٠٩١٥٢٠٣٢٢٠٢

٩٥٣٥٨٨١٠/ ف

٩٥٣٢٣٧٧٦/ ف

احمدآباد   
��وهسنگ  

٠٩١٥١٢٤١٠٠٦-٣٨٤٦٣٦٥٦

امام رضا 
بهار- فدائيان 
مسکونی و تجارى 

خرید فروش رهن اجاره 
امالک خواجوى 

٦-٣٨٥٥٨٠٠٥
٩٥٣٤٩٤٢٣/ پ٠٩١٥٣١١٣٨٤٧

امالt برادران
خر$د            فروش
٢۴ساعته   فورى   ٢۴ساعته

رهن          اجاره
 قاسم آباد، نبش شاهد٣۶
٠٩١٥٩١٤١٢٨٨-٣٥٢٣٩٨٩٣

٩٥١٩٧٨٩٦/ ط

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

٩٥٣٤٧٦٤٨/ م

گلبهار
امالک شيردل
٠٩١٥٥٠٢٠٥٣٧

٩٥٢٦٢٦٩١/ ف٣٨٣٢٥٩٢٢

 tامال
�عاقبت

بلوارفردوسی ،خيام  
سجاد ، ملک آباد  

٠٩١٥٥١٠٥٠٩٠
٩٥٣٥٣٧٢٦/ خ

 ٤٣ �امالt مجيد نبش فالح
 خر$د- فروش- رهن- اجاره 

٣٦٢٣٧٠٤٧-٣٦٢٣٧٠٤٨
٩٥٣٥٤٥٤٧/ م٠٩١٥٣٠٥٩٣٢٤

٩٥٣٠٩٣٤٦/ م

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

٣٨٨٢٨٩٠٧

امالt فردوس� قاسم آباد
خرید- فروش- رهن واجاره

٠٩١٥١١٣٤١٠٥
٣٦٢٢٦٠٥٣-٣٦٢٢٨٦٤٤

٩٥١٩٠٢٠٤/ ق

امام خمين�،ثامن
امالک عليزاده

٩٥٣٠٢٠٩٠/ خ          ٣٨٥٨٢١١٩

مسNن قصر رامان 
قاسم آباد مقابل سينما سيمرغ

 ٣٦٢٠٤٥٠٠
٩٥١٣٥٤٤٢/ ف

٩٥٠٢٣٦١٠/ ط

قاسم آباد
خر$د،فروش    امالt پرد$سان

٠٩١٥٥٠٣٤٦٧٦-٣٦٢١٠٠٣٠

فرامرز- سجاد 
مسNن سراسر' باران 
٣٦١٠٩٩١٠-٠٩١٥٥١٨٠١٥٨

٩٥٣١٣٤٩٣/ ف

گلبهار 
 �امالt ناج  

٣٨٣٢٤٢٢٣-٠٩١٥٤٣٨٨٠١٤
٩٥٢٤٣٦٢٣/ ش

گلبهار
امالt نياوران 

خرید با اخذ 
وام بانکی 

٣٨٣٢٣٣١٥
٠٩١٥٥١٢٧٧٤١

٩٥٣٣١٩٨١/ م

گلبهار
 �  امالt آت

٠٩١٥٥٢٣٨٧٦٧
٩٥٣٥٢٠١٨/ ش٣٨٣٢٦١٢٠

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

مسNن شهروند 
به ما بسپارید- از ما بخواهيد 

وکيل آباد- معلم دانشجو 
٣٨٦٤٠٠٠٤-٠٩١٥٣١١٩٩٩٠

٩٥٣١٣٦٢٦/ ف

آزادشهر
سيدرض�،دانش آموز 

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

٠٩١٥٢٤٧٥٣٥٧  
٩٥٢٩١٢٩٧/ ف٣٦٠٦٢٠٤٧  

گروه مشاور$ن امالt تابا
یکی ازسریعترین 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

٩٥٣٢٧٤١٥/ ف

سيد' - سر$ع تر$ن مر�ز
خرید و فروش، رهن و اجاره 

(امالک گلها) نبش قائم ۴
٣٣٨٥٥٤١٥- ٣٣٨٥٥٢٥١

٩٥١٥٨٠٨٨/ ف

امالt گل نرگس 
معامله آگاهانه و منصفانه 

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

مسNن ارگ
فروش، معاوضه، ویالیی 

یا آپارتمان لوکس در 
محدوده امامت

٠٩١٥٢٠٣٢٢٠٢ حسينی
٠٩١٥٦٧٠٠٠٧٤ لشکرى

٩٥٣٥٨٥٦١/ ف

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

اخذ سند ، تفNي@
تجميع ، پایانکار ، پروانه و مشاور 

شما در امور خرید و فروش
٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢-٣٦٠١٢٦٤٦

٩٥٢٩٢٥٢٣/ ل

امالt اسNان
خرید و فروش 

رهن واجاره
 امام رضا ، بهار، 

فدائيان
 ٣٨٥٨١٠٠٤

٠٩١٥٣١٢٩١٥٧ بختيارى
٩٥٣٥٥٥٤٣/ ف

سجاد - فرهاد ٢٤
٧٠ متر ٢خواب فول امکانات
به رهن و اجاره داده می شود

٠٩١٥٣١٣٣٥٤٢
٩٥٣٥٨٦٢٦/ ف

صياد ٨-٧٥ متر
٢ خواب طبقه ٢ سراميک پارکت 
MDF کاغذ پارکينگ بدون مالک ۴۵ م
رهن کامل ٠٩١٥٤٠٣٠٠٨٠

٩٥٣٥٨٦٤٧/ ف

احمدآبادبخارا$�سویيت۴۵ متر
طبقه ١باآسانسور فول ١٠م ۶٠٠ 

٠٩١٥٨٩١٢٨٤٥تومان
٠٩٣٥٢٢٢٩٥٨٨

٩٥٣٥٥٧٣٨/ ق

٢ واحد با قيمت وامNانات
مناسب جهت آقایان ترجيحا به

دانشجو یا کارمند اجاره داده می شود
٠٩٣٨٣٥٣٥٧٣٤

٩٥٣٥٠٨٢٩/ ف

خوابگاه
ماهی ١٠٠
٩٥٣٥٦٧٧١/ م٣٧٢٣١١٢٣

$@ واحد آپارتمان بلوار گاز رسالت 
۵۵ مترى طبقه اول روپيلوت
 ٢ خواب- ٢ م +٧٠٠ اجاره 

٠٩١٥٤٢٩٠١٥٩
٩٥٣٥٨٠٦٢/ ف

ستار'
 mdf ٧۵متر ٢خواب سراميک 

کولر گازى پکيج آسانسور 
٠٩١٥٢٢٩٦٢٠٤-٣٨٩٠٦٠٦٠

٩٥٣٥٨٣٠٦/ ق

�امپيـــــوتر

امالt مشهد

رهن و اجاره آپارتمانخدمات تلفن و موبا$ل
تا ٧٩ متر

tمشاور$ن امال

مشار�ت در ساخت
(نياز به زمين)

�امپيوتر

تعمير و نگهدار'

س� د' و نرم افزار

ا$نترنت و شبNه

برنامه نو$س� و
طراح� سا$ت

مشار�ت در ساخت
(نياز به سرما$ه)

٩٥٢٣٨٨٤٧/ ف

٩/١٥١٠٣٣ ض


