
پنجشنبه ١٩  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٣
٣٦

٩٥٣١٣٧٨٨/ د

 عدل بار
 ده خط  ٣٨٤٢٠٠٢٣

  ٣٨٤٢٠٠٢٤ احمدآباد 
سناباد فلسطين ٣٨٤٥٩٠٠٨
٣٨٤٥٩٠٠٩ بهشتی  کوهسنگی 

امام رضا  ٣٨٥٤١٠٥٧      

خمينی٣٨٥٤١٧٢٧   امام 
٠٩١٥٣١٣٤٩٧٠

شهر- شهرستان
مجهز به انواع کاميون، 

کاميونت مسقف
نيسان-پيکان

٩٥٣٢٧٣٩٤/ خ

3وروش بار 
شهرستانها

زیرقيمت 
همه جا
حمل اثاثيه منزل

 با کارگران دوره دیده 
بيمه و بازدید رایگان
محاسبه ازدرب منزل

مرکزى  ٣٧٥٧٠٤٠٠

آزادشهر٣٦٠٥٧٥٠٥

قاسم آباد٣٥٣١١١١٣

رضاشهر٣٨٧٩٢٣٤٢

خيام و سجاد٣٧٦٧٢١٦٢

پایانه بار٣٣٨٦٠٩٦٨

امام هادى ٣٦٥٨٨١٨٤

بعد از همه با ما تماس بگيرید
مدیریت ٠٩١٥٨٩٠٩٠٤٠

٩٥٢٦٠٧٦١/ ف

 3و�ر 
بار

تخفيف ویژه
تهران و شهرستان ها

درجه یک در سطح مشهد
کاميون هاى مسقف ، بزرگ

 و پتودار با کارگران حرفه اى

سجاد       ٣٦٠٣٣٣٩٥ 
فلسطين   ٣٨٧٦٤٧٦٨
 احمدآباد  ٣٨٤٧٢٤٥١ 
هاشميه          ٣٨٩٠٥٠٠٨ 
پيروزى     ٣٨٧٦٤٧٦٩
امام خمينی ٣٣٨٧٤٦٠٧ 
 ميثاق        ٣٥٢٣٤٤٨٠ 
هفت تير  ٣٨٦٤٥٧٢٥
فرامرز     ٣٦٠٣٣٣٩٥

امامت       ٣٦٠٣٣٣٩٥ 
٠٩١٥٨٢٧١٣٣٩

اتوبار3اپرا
ارزانترین قيمت 

وانت  نيسان  خاور 
 حضور در کليه نقاط شهر

 در کمتر از ده دقيقه 
 ٣٦٦٣٣٨٣٨-٣٢٤٠٣٣٣٤
کوه پيکر ٠٩١٥١٠٦٠٥٦٠

٩٥٣٥٨٤١٥/ پ

آرتابار 
خاور،انواع وانت ،کارگر

هاشميه،هنرستان ٣٨٨٤٧٤٤٢
وکيل آباد، کوثر   ٣٨٨٤٧٤٤٣
صياد، هفت تير   ٣٨٩١٩٣٤٢
دانشجو،دانش آموز ٣٨٩٢٩٨٠٦
آزادشهر          ٣٦٠٢٢٢٦٥
ميثاق، الهيه          ٣٥٣١١١٥٠ 
صدف ،قانع            ٣٨٦٩٦٣٦٦
فرامرز،جانباز        ٣٦٠٦٢١٤٦
سراسرپيروزى     ٣٨٩٠٧٤٩٠
اندیشه ،شریعتی    ٣٦٢٠٦٣٢٦
فردوسی،سجاد    ٣٧٦٠٣٦٤١
سراسر آزادى        ٣٦٥١٧٨٩٣
توس          ٣٦٦٥١٩٦٩

 پوشش سراسرى
٩٥٣١٥٤٥٩/ مشبانه روزى

ارزان
 درجه١ 
صابربار
سجاد،خيام                  ٣٧٦٢١٠٢٠ 
وکيل آباد، اقبال       ٣٥٠٢٢٠٢٠
ابوطالب عبدالمطلب      ٣٠ ٣٧٥٧٣٠

قاسم آباد                    ٣٦٢٠٤٠٣٠ 
صياد، الدن                 ٣٨٦٨٤٠٥٠
معلم ،دانشجو            ٣٨٩٢١٠٥٠
فرامرز، جانباز            ٣٦٠٦١٣١٣
بلوار توس                   ٣٦٦٥١٨١٩
هاشميه، هنرستان    ٣٨٨٣٦٠٦٥
فکورى ، دالوران       ٣٨٢٢٧٢٠٠

٩٥٢٧٧٥٤٩/ پ

سجاد بار 
 ٢-٣٦٠٩٩٠٠١ 

٩٥٣٣٥١٠٧/ فشهر - شهرستان 

زر�ن بار
   وانت-خاور

الهيه     ٣٥٢٢٥٣٥٣ 
قاسم آباد ٣٥٢٢٥٣٥٤ 

وکيل آباد ٣٨٩٠٥١٠٠
٩٥٣٣٤٨٢٥/ ل

جرثقيل عدالت
خاور با قيمتی مناسب

 ٠٩١٥٩٠٤٧٤٦٨         
٩٥٣٥١٦٦٣/ ل٠٩١٥٩١٦٢٧٥١ 

جرثقيل خراسان 
خاور با قيمت مناسب 
٠٩١٥٣١٣٩٣٨٦
٠٩١٥٥٠٥٤٣٢٧

٩٥٣٢١٧٠٨/ ف

�ليفتراt دهنو
اجاره ، تخليه ،بارگيرى،حمل ليفتراک
رایگان        ٠٩١٥٠٠١٤٠٢٢ 

٩٥٣٤٤٢٠٦/ ل  ٠٩١٥٥٠٠٤٠٢٢ 

٩٥٣٣٢٠١٧/ ف

جرثقيل دوستان
٧ تن ، نيسان، خاور 

 ٠٩١٥٠٠٧٣٥٦٧

٩٥٣٣٨٤٧٩/ ف

 �جرثقيل مهد
با قيمت مناسب  

٠٩١٥٣١٣٤٥٠٠-٣٣٨١٤٤٥٤

جرثقيل دادخواه
    ٠٩١٥٥٠٤٨٠٣٠

٩٥٣٢٦٩٠٥/ خ٠٩١٥٨٥٧٨٠٣٠

جرثقيل ٧تنی،خاور،نيسان وغيره

٩٥٣٠٩٩٧٩/ ف

  جرثقيل عبداله�
 مشاوره و بازد�د را�گان

٠٩١٥١١٢٥٨٠٨

جرثقيل   باالبر
نفربر، دسترسی ١۴ متر

٩٥٣٢٠٢٨٦/ م٠٩١٥٣١١٠٦٥٣

آژانس با حدود ٩٠ زنگ هتل�
 و درآمد ۴ م خالص
به فروش می رسد

٠٩٣٥٩٧٦١٥٤٥
٩٥٣٥٧٠١٣/ ف

چناران 
وانت تلفن� ١٠١٠ 
با مدیریت (جدید ) 

محسن بختيار
 به  ازاى هر ٨ سرویس 

داخل شهر یک بليط 
استخر یا سيم کارت 

اعتبارى هدیه بگيرید.
٠٩١٥٣٠٤٧٠٢٢
٠٥١٤٦١٢١٠١٠

٩٥٣٤٧٣٠٥/ ش

٩٥٣٠٥٥٤٣/ د

هاشم�
(پرشين سابق)

رویاى خود را برانيد
اجاره انواع خودروهاى داخلی
خارجی وکالسيک قيمت ویژه

شرایط مناسب

٠٩١٥٨٠٠٠٠٢١  
٣٨٦٧٩٤٠٠

عليزاده
 اولين ، 

بزرگترین و کاملترین
 مرکز کرایه اتومبيل و

 تشریفات خودرویی 
در خراسان

ارائه دهنده تمامی 
برندهاى داخلی و خارجی 

(مجموعه عليزاده تنها در یک 
شعبه مشغول فعاليت می باشد )
 www.alizadehcarrental.ir 

ميدان شهدا بين توحيد ۶ و ٨

٣٧٢٧٥٩٢٩ -٣٧١١١١٦٥
٩٥٢٩٦٤١١/ ف١٠ خط 

٩٥٣٥١٠٢٧/ م

تKران
تحویل سوارى مدل باال

بدون راننده  ٣٨٣٨٨٢٨٥ 
٠٩١٥٨٠٤٠٢٩٣   

اتومبيل 3را�ه
          حميد عليزاده

ارائه دهنده کاملترین 
خودروهاى ایرانی و خارجی 

مسافرتی، عروسی
بلوار وکيل آباد ، دانشجو ١٢ 
درمشهد شعبه دیگرى نداریم
٣٨٩٣٩٣٥٨ -٣٨٩٣٩٥٩٦

٩٥١٥٢٣٨٧/ م٠٩١٥١٠٩٢٣٨٣

�وروپKار
شرکت بين المللی 

اجاره خودرو
 در ایران

- عدم دریافت افت رنگ
- اجاره خودرو در تمام 

شهرهاى ایران
- ارائه خدمات ترانسفر 

تشریفات
- خدمات ٢۴ ساعته

- اجاره خودرو در سراسر دنيا
- ارائه خودروهاى روز دنيا

 ٣٣٤٠٠٥٤٢
٩٥٣٢٨٩١٤/ م٠٩١٥٢٠٠٠٥٤٢

3را�ه اتومبيل رهنورد
ارائه لوکس ترین خودروهاى

 خارجی با راننده و بدون راننده
٠٩١٥٥١١٥٦٩٢-٣٦٠٩٣٦٨٤

٩٥٢٩٦٧٢٩/ ف

٩٥٢٢٠٠٥٦/ م

اتومبيل 3را�ه احسان 
 تحویل انواع سوارى بدون 

راننده مسافرتی - عروسی- روزى 
 ٣٦٠٨١٤١٤-٠٩١٥٥١٦٦٣٠٠

٩٥٢٩٦٤٥٠/ ف

ا�ران گشت 
ارائه دهنده انواع اتوبوس و
 مينی بوس- ميدل باس- ون

 جهت سرویس دهی به ادارات
 کارخانجات- هتل ها- مدارس

 و سایر ارگانها 
٣٥٢٢١٠٠٠
٣٥٢٢٢٠٠٠
٣٥٢٢٨٠٠٠

٠٩١٥٥١٥٢٦٨٥
٠٩١٠٥١٥٢٦٨٥

٩٥١٢٦٥٠٦/ پ

رو�ال
بدون نيازبه چ= وسند

مازراتی، پورش باکستر
Z4-630I  بی ام و

S500بنز
وانواع خودروهاى داخلی وخارجی

آدرس:هتل بين المللی پارس

 ٠٩١٥٢٠٠٠٠٧٥
٣٨٦٨٩٢٥١

www.royalbiz.net

توران سير
مجهز به اتوبوس،مينی بوس،ون

 ١٢-٣٦٢٢٩٧١١
٩٥١٩٣٢٠٠/ خ٠٩١٥٣١٠٠٠٣٠ 

اتومبيل 3را�ه سيروس
تحویل انواع سوارى ایرانی و خارجی
 بدون راننده       ٣٨٩٣٥٣٤٣

٩٥٢٧٦٢٢٦/ ل٠٩١٥٣٠٤٣١٢٧

  اتومبيل 3را�ه
 صفائ�

اتومبيلهاى  انواع  دهنده  ارائه 
خارجی و ایرانی با راننده و بدون

راننده،جنسيس،پرادو، زانتيا 
ليفان ٨٢٠ ، پارس، سمند،پراید

 ٠٩٣٥٧٣٨٨٤٠٠
٠٩١٥٦١٧٤٨٠٠

٩٥٣٥٠٤٠٠/ ل٣٢٤٠٣١٨٦

٩٥٢٥٦٨٠٥/ پ

خر�د و فروش 
تلفن ثابت شهر�  رند 

در مناطق مختلف مشهد 
٠٩١٥٦٢٥٠٢٥٠

خر�د و فروش خط تلفن
 شهر� در نقاط شهر

٩٥٣٤٦٤١٨/ م

٠٩١٥١١١١١١٠
ازسایت سعيدى سيمکارت دیدن کنيد

٠٩١٥٥٠٠٧٠٠٣
به فروش می رسد با ٢ سال 

خاموشی سيم کارت فی ۴,٨٠٠م
تماس:٠٩١٥٦٩٤٠٤٨١

٩٥٣٥٧٧١٥/ ف

خر�د و فروش 
خط همراه رند 

٠٩١٥١١١١١١٠
ازسایت سعيدى سيمکارت دیدن کنيد

٩٥٣٤٦٤١٦/ م

٩٥٢٨١٤١٦/ پ

گوش� 
 �Kچ

( آزاد )
اپل، سامسونگ ،هوآوى و... 

موبایل کاج 
١٨ الی١٢ شب پيروزى ۴١ 

زارعی

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

فروش اقساط� 
گوش� و تبلت
با چک معتبر بانکی
 اقساط دلخواه 

٠٩٣٨١١٥١٧٠٠
احمدآباد- نبش بازارچه موبایل 

حامی همراه- تقی زاده
٩٥٣٥٩٦٤٤/ ف

موبا�ل 3ارمندان 
فروش اقساطی موبایل

 تبلت لپ تاپ 
ویژه کارمندان 

بدون پيش پرداخت
 ۶ ماهه 

(فرهنگيان بدون چک ) 
٩٥٢٩٩٩٦٧/ ف٣٧٦٤٧١٢٦

٩٥٢٧٨٨٠٠/ پ

گوش� 
 �Kچ

( آزاد )
اپل، سامسونگ ،لب تاپ و... 

موبایل کاج 
١٨ الی١٢ شب پيروزى ۴١ 

زارعی

٩٥٣٠٥٠٢٠/ ف

فرهنگيان سجاد
موبایل تبلت، نرم افزار رایگان

 اقساط بدون چک ١٢ماهه
٣٧٦٧٦١٨١- ٣٧٦٢٩٢٤٢

آذ�ن همراه
 اقساط 

احمدآباد، بازار موبایل بهشت، 
واحد ١٠ 

٣٨٤٦٤٢٠٣
٠٩١٥٤٤٣١٣٩١
٠٩١٥١٠٩٠٥٩٠

٩٥٣٣٤٤٢٩/ ق

 فرهنگيان محترم
 کامپيوتر رشد

موبایل، کامپيوتر، بدون پيش پرداخت
٣٨٤١٤٨٣٨  بدون چک 

٩٥٣١٢٧٨٦/ م

٩٥٢٨٦٨٠٧/ پ

گوش� 
 �Kچ

( آزاد )
اپل، سامسونگ ،هوآوى و... 

موبایل کاج 
١٨ الی١٢ شب پيروزى ۴١ 

زارعی

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

٩٥٣٣٦٣٥٤/ م

 طراح� سا�ت
سابقه اجراى بيش از ٧۵٠ نمونه

فراتک ٣٦٠٩٧٠١٠  (۵خط)
fadp.ir نمونه هادر

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

٣٧٦٠٠٣٢٧-٠٩١٥١١٥١٧٦٩
webgostar.site٩٥٣٣٥١٢٢/ ر

 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

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

مهندسی پرتو رایانه
٠٩٣٥٧٢٣٢٢٢٩-٣٨٤٣٨١٢٦

٩٥٢٠٢٤٦١/ ق

٩٥٢٤٧٨٧٤/ پ

 اورژانس 3امپيوتر
٣٧٦٨٧٧٧٤-٣٦٠٦٠٠٠٨
٣٨٧٩٩٥٧٨-٣٦٦١٢٠٠١

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

٩٥٣٥٤٣٣١/ م

فروش 3امپيوتر 
�خانگ� و ادار

فقط ٢۵٠ هزار تومان
٣٨٩٠٧٤٤٦ -٠٩٣٣٣١٣٩٩٦٤

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 

خر�د نقد� لپ تاپ و 
3امپيوتر در محل خودتان 

لطفا آدرستان را به شماره زیر پيامک
کنيد     ٠٩١٥٩٢٣٧٥٣٠

٩٥٣١٦٦٥٩/ ق

٩٥٣٥٦٩٢١/ م

خر�د سيستم 3ار3رده 
فروش سيستم
 از ١۵٠ تومان 

٣٧٦٤٥٤٦٨

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

 خر�د لپ تاپ و 
3امپيوتر کارکرده 

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

٩٥٣٣٣١٦٢/ ر

تلفن و موبا�ل

3امپيـــــوتر

tجرثقيل ــ ليفترا

حمل و نقل

3را�ه خودرو

تا3س� تلفن�

سيم 3ارت همراه اول

تلفن ثابت

خدمات تلفن و موبا�ل

گوش� و لوازم جانب�

3امپيوتر

�تعمير و نگهدار

س� د� و نرم افزار

ا�نترنت و شبKه

برنامه نو�س� و
طراح� سا�ت

وانت تلفن�

٩٥٢٣٨٨٤٧/ ف


