
٣٤
يكشنبه ٢٢ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٥

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

٩٥٣٣٦٣٥٤/ م

 طراح� سا�ت
سابقه اجراى بيش از ٧۵٠ نمونه

فراتک ٣٦٠٩٧٠١٠  (۵خط)
fadp.ir نمونه هادر

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

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

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

artdes.ir پنل پيامک
٠٩١٥٢٤٥٤٦١٢

٩٥٣٤٦٧٤٩/ ق

�طراح� و بهينه ساز
 IR SAMANEH تخصصی سایت

٣٦٦٢١٩٨٩ 
٩٥٣٢٨٣٢٥/ ر

٩٥١٨١٩٠٣/ ب

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

 ٠٩١٥٧٣٤٣٣٧٣-٣٨٤٦٨٣١١

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

٣٧٦٠٠٣٢٧-٠٩١٥١١٥١٧٦٩
webgostar.site٩٥٣٣٥١٢٢/ ر

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

مهندسی پرتو رایانه
٠٩٣٥٧٢٣٢٢٢٩-٣٨٤٣٨١٢٦

٩٥٢٠٢٤٦١/ ق

شر3ت ماه نشان
سرویس و تعمير انواع 

کامپيوترهاى خانگی و صنعتی 
در محل

تلفن : ٣٨٦٥٤٤٦١ 
همراه : 

٠٩١٩٠٨٧٧٨١٧
آدرس : هفت تير ٢٣ پالک۵٨

 

٩٥٣٦١١١٤/ ق

٩٥٢٤٧٨٧٤/ پ

 اورژانس 3امپيوتر
٣٧٦٨٧٧٧٤-٣٦٠٦٠٠٠٨
٣٨٧٩٩٥٧٨-٣٦٦١٢٠٠١

٩٥٣٥٦٧٤٩/ م

� تعميرات سخت و نرم افزار
             درمحل، قيمت نازل

ایاب و ذهاب رایگان،بدون تعطيلی

٠٩١٥١٠١٨٩٩٥

 3ليني= 3امپيوتر 
 خدمات سيار کامپيوتر و شبکه 

٠٩١٥٤١١٦٧٧٩ 
٩٥٢١٧٩٩٩/ ب

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

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 �Kساله

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

(بدون چک و پيش پرداخت)

٣٧٦٢٩٢٤٢
٣٧٦٧٦١٨١

٩٥٣٥٤٣٣١/ م

فروش 3امپيوتر 
�خانگ� و ادار

فقط ٢۵٠ هزار تومان
٣٨٩٠٧٤٤٦ -٠٩٣٣٣١٣٩٩٦٤

٩٥٣٥٦٩٢١/ م

خر�د سيستم 3ار3رده 
فروش سيستم
 از ١۵٠ تومان 

٣٧٦٤٥٤٦٨

٩٥١١٢٤٥٧/ پ

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

بازدید در محل رایگان 
٣٧٦٥٥٧٨٨

٩٥٢٧٥٢٥٠/ د

3امپيوتر 3نKاش

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

تاسيس١٣٧٩

 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

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

لطفا آدرستان را به شماره زیر پيامک
کنيد     ٠٩١٥٩٢٣٧٥٣٠

٩٥٣١٦٦٥٩/ ق

مشار3ت در ساخت 
احمدآباد

با تيم مهندسين مجرب 
٩٥٣٤١٥٥٤/ م٠٩١٥٤٨٢١٠٨٨

سرتاسر الهيه
سازندگان محترم مالکين عزیز

٠٩١٥٨١١٥١٢١
٩٥٣٠٣٧٧٠/ ق٠٩٣٥٨٩٥٠٩٦٣

مشار3ت
هاشميه، احمدآباد، سجاد، وکيل آباد

 و ... نيازمندیم. بی واسطه 
مهندس کریمی٠٩٣٦١٤٧٩٣٧٦

٩٥٣٥٩٥٧٤/ د

اخذ سند ، تفKي=
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

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

امالt فردوس� قاسم آباد
خرید- فروش- رهن واجاره

٠٩١٥١١٣٤١٠٥
٣٦٢٢٦٠٥٣-٣٦٢٢٨٦٤٤

٩٥١٩٠٢٠٤/ ق

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

گلبهار 
امالک شهریار- خرید و فروش 

عادالنه ترین قيمت 
٠٩١٥٩٨١٨٦١٩-٣٨٣٢٦٨٦٨

٩٥٣٥٢٠٢٤/ ش

گلبهار
امالt نياوران 

خرید با اخذ 
وام بانکی 

٣٨٣٢٣٣١٥
٠٩١٥٥١٢٧٧٤١

٩٥٣٣١٩٨١/ م

٩٥٣٣٨٨٨١/ ف

مسKن     محمد�ان

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

(١٠ خط )   ٣٥٠٢٨٤٠٠
٠٩١٥٣٢٤١٢٨٤

فرامرز- سجاد 
مسKن سراسر� باران 
٣٦١٠٩٩١٠-٠٩١٥٥١٨٠١٥٨

٩٥٣١٣٤٩٣/ ف

امامت تا
فارغ التحصيالن 

امالک ميرى 
٠٩١٥٨٠٨١٨١٠ تلگرام

٩٥٣٥٥١٢٨/ ف٣٨٩٢٧١٧١

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

امالt الغد�ر 
مشارکت ، خرید و فروش 

رهن و اجاره
 کوهسنگی بهشتی، احمدآباد 

دانشگاه ،امام خمينی 
٠٩١٥٦٤٤٧٥٠٥

٩٥٢٥٣٥٨٢/ پ٣٨٥٣٦٠٩١

مسKن شهروند 
به ما بسپارید- از ما بخواهيد 

وکيل آباد- معلم دانشجو 
٣٨٦٤٠٠٠٤-٠٩١٥٣١١٩٩٩٠

٩٥٣١٣٦٢٦/ ف

٩٥١٩٨٨٣٨/ ف

امامت تا دانشجو
 امالک شهروند ٣٦٠٨٥٨٦٠

 

خاکزادى ٠٩١٥٥٠٥٠٤١٠

امالt برادران
خر�د            فروش
٢۴ساعته   فورى   ٢۴ساعته

رهن          اجاره
 قاسم آباد، نبش شاهد٣۶
٠٩١٥٩١٤١٢٨٨-٣٥٢٣٩٨٩٣

٩٥١٩٧٨٩٦/ ط

گلبهار
  امالt آت� 

٠٩١٥٥٢٣٨٧٦٧
٩٥٣٥٢٠١٨/ ش٣٨٣٢٦١٢٠

آزادشهر
سيدرض�،دانش آموز 

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

٠٩١٥٢٤٧٥٣٥٧  
٩٥٢٩١٢٩٧/ ف٣٦٠٦٢٠٤٧  

٩٥٣٢٣٧٧٦/ ف

احمدآباد   
3وهسنگ�  

٠٩١٥١٢٤١٠٠٦-٣٨٤٦٣٦٥٦

٩٥٣٦٠٩٢٤/ م

امالt 3وشا
سناباد،دانشگاه،ابن سينا 

آبکوه،صاحب الزمان،سنایی
٢-٣٨٤٨٧١٢١

امالt َمِل=
بسپاریدوبخواهيد

محدوده فردوسی ،سجاد 
فلسطين

 ٠٩١٥٠٥٢٨٨٢٥
 ٣٧٦٥٢١٧٠
٩٥٢٩٩٧٥٠/ پ٣٧٦١٨٩٤٣

گلبهار 
 امالک اربابی

٠٩١٥٩٨١٥٩٧٧-٣٨٣٢٦٦٠٠
٩٥٣١٧٨٢٨/ ش

قابل توجه همشهر�ان گرام� 
به اطالع می رساند آقاى تيمور قادرى 
مسئول دفتر مشاور امالک به شماره 

عضویت ۶١۴٨ به آدرس : شهرک 
قدس ٩ یک قطعه مانده به امامت ٢ 
مشاراليه قصد کنارى از شغل خود 

را دارد لذا از کليه متعاملينی که 
در دفتر مشاراليه مدارکی دارند 

خواهشمند است جهت تسویه 
حساب ،حداکثر ظرف مدت سی 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 مشار 
اليه ،اتحادیه هيچگونه مسئوليتی 

در قبال شکایات و ادعاهاى احتمالی 
نخواهد داشت

 تلفن تماس دفتر مشاور امالک 
٠٩٣٦٠٤١٢١٢٠

 روابط عمومی اتحادیه صنف 
مشاورین امالک مشهد

٩٥٣٦١٣٠٤/ م

٩٥٣٠٩٣٤٦/ م

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

٣٨٨٢٨٩٠٧

 �رهن بلوار پيروز
 آپارتمان ۵۵ و ٧۵مترى قدیمی ساز 

بدون مالک ١۵م و ٢٠- ١۵م و ۵٠
٩٥٣٦١٧٩٣/ م٠٩٣٣٣٧٦٤٦٤٥ 

٩٥٣٥٧٣١٣/ ف

سو�يت اجاره 
روزانه هفتگ� 

باالى شهر
 و اطراف حرم 

٠٩١٥٣١٧٥٧٥٩

٩٥٣٦١٥٦٥/ ف

رهن- اجاره- خيام ٦٣
۵۵متر زیربنا با ۵۵متر حياط مستقل

 (MDF، ،سراميک  دیوارى  (کاغذ 
۵٠٩١٥٥٠٨٠٦١١م+ ٧٠٠

١٠ واحد لو3س با تجهيزات 
در خيابان دانش

جهت زائر (ایام نوروز)
٩٥٣٦١٤٧١/ ف٠٩١٥٤٠٣٦٤٥٤

اوا�ل هاشميه
٧۵مترى ٢خواب طبقه ۴ آسانسور 

سراميک MDF (بی واسطه)
٩٥٣٦١٧١٨/ م٣٨٨٢٠٢٠٩

��= واحد ٧٥ متر
رهن و اجاره  

٠٩١٥٣١١٩٨٠٦
٩٥٣٦١٢٥٨/ ف

دو سوئيت با امKانات 
جهت اجاره دانشجویان خانم و یا زوج 
در نزدیکی واقع در آخوند خراسانی ۵

٠٩١٥٧٩٨٣٧٨٣
٩٥٣٦١٠٥٠/ ف

بر3پور (هنرستان) 
٩٠ متر، سراميک ،هایگلس 

کاغذ ۶٠م رهن
٩٥٣٦١٢٦٣/ پآرین ٠٩١٥٧٧٧٨٩٩٠

رهن و اجاره آپارتمان
 ٨۵ مترى ٢٠ رهن ۵٠٠ اجاره طبقه 

دوم پيروزى ٢,١ آالله ۴ پالک ١٩
بی واسطه ٠٩١٥٥٢٣٩٧٥٩

٩٥٣٦١٣٠٠/ م

 الهيه
رهن و اجاره 

فورى
 ٣٥٣١٢٢٢٤کرامتی

٩٥٢٣٦٠٧٤/ ق

٩٠متر فول امKانات 
اقبال ٥٠ م رهن 3امل  

٠٩١٥٩٠٩٥٠٠٧
٩٥٣٦١٤٨٥/ ق

اوا�ل هاشميه
١٠٠متر طبقه ٣ سراميک بسيار خوش 
نقشه و تميز بی واسطه ١٠م+١,٢٠٠

٩٥٣٦١٧١٦/ م٣٨٨٢٤٠٩٠

رضاشهر 
بی واسطه همکف ١٠٠ مترى حياط 

اختصاصی نوساز ۶٠ م + ٢٠٠
٩٥٣٦١٠٤٠/ ف٠٩١١٤١٤٣٤٧٩

اول فالح� -آپارتمان ١٠٠  مترى
٢ خواب فول کف پارکت MDF طبقه 
دوم بدون آسانسور ۴٢ م رهن بدون 

٣٦٦٢٧٦٩٤واسطه- غرب
٩٥٣٦٠٦٤٧/ ف

AKفلسطين هم
 رهن 3امل پار3ينگ 

٣٧٦٢٣١٤٧-٠٩٣٨٤٥١١٧١٥
٩٥٣٦١٢٥٥/ ف

٩٥٣٥٧٢٥٥/ ف

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

رهن کامل موجود است
٣٦٦٥٦٠٠٨-٠٩١٥٣١٦٣٨٨٠

3وثر شمال�
١١۵مترى ٢خواب طبقه ٢ تک واحدى
سراميکMDFبی واسطه ١۵م+ ١,٢۵٠

٩٥٣٦١٧١٩/ م٣٨٨٢٠٢٠٩

صياد ٣٦ 
٨۵ متر - فول امکانات طبقه اول 
١٠ م رهن +١ م اجاره  بی واسطه 

٠٩١٥٤٠٩٢٥٠٠
٩٥٣٦١٢٦٦/ ف

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

٩٥٣٥٧٤٤٩/ م٠٩١٥٦٠٠٧٥٩٥ 

فرامرزعباس�
١٢٠مترى٢خوابه کامًال مبله و لوکس 

براى تعطيالت عيد اجاره داده 
٠٩٠٣٣٧٣٤٠٩٧می شود.

٩٥٣٦١٠٨٢/ ق

حدفاصل صياد و الدن 
١٣٠ متر ٢ خواب فول امکانات، 

خوش نقشه  ٨۵م رهن 
٠٩١٥٥٠١٨١٤٤

٩٥٣٥٨٨٤٣/ ف

فKور� ارشاد 
 ١٣٠ متر دوخواب نوساز 

١۵ م رهن +١,۵ اجاره
٠٩١٥٠٠٤٤٠٠٦ 

٩٥٣٥٦٩٤٦/ ب

١٢٠ متر حاشيه 
و3يل آباد ٦٧ دادگر

٢خواب طبقه ۴، تک واحدى، 
تراس بزرگ، اپن، mdf، نورگير 
عالی، نقاشی، سراميک، امتيازات 

مستقل، تخليه، ۵م رهن 
١,٢٠٠م اجاره (قابل تبدیل)

٠٩٣٨١٦٣٢٧٢٠
٩٥٣٦١٠٣٣/ ر

هاشميه ١٠
١٣٠متر، ٢خوابه، ۴سال 
ساخت، کاغذ، آسانسور 

پارکت هایگلس شيک
فقط زوج با یک بچه

بی واسطه
قيصرى ٠٩٣٨٧٤١٣١٦١

٩٥٣٦٠٩٩٨/ د

�اجاره فور
آپارتمان ١۴٠ متر ،حاشيه مهران 
طبقه ۵ فول امکانات ١٠ م + ١/٨٠٠
٣٦٠٩٤٤٠٣-٠٩١٥١٢٤٧١٣٩

٩٥٣٥٧٦٩٢/ ل

صياد ٤٦
١٣٠ متر طبقه اول 
 ١٠ م +١,١۵٠ م 

بی واسطه ٠٩١٥٤٠٩٢٥٠٠
٩٥٣٦١٢٦٩/ ف

قابل توجه 
مشKل پسندان 

آپارتمان صفر - اوایل امامت 
١٧٠متر فول- طبقات ١ و ٢ و ٣

٢٠م رهن - ٣م اجاره 
بی واسطه 

٠٩١٥٧٠٧٦٧٦٩
٣٦١٠٨٧٢٨

٩٥٣٦١٢٦٨/ ق

١٥٥ متر- اوا�ل هاشميه 
فول، بدون مالک 

٢٠ م + ٢/۶٠٠ اجاره 
٩٥٣٦٠٤٦٢/ پ٠٩٣٣٦٥٢٤٣٧٦

سجاد-بهارستان 
١٧٠ متر طبقه ٣ دونبش ٣خواب ویو 
عالی سونا پارکينگ تراس تخليه، رهن

٠٩٣٠٣٦٢٣٥١٦ ٢٠ م٢,۵ م 
٩٥٣٥٨٥١٧/ م

نيازمند
 � ٣ واحد ٢٠٠ متر

ترجيحا دربست یا در یک مجموعه
٠٩١٥٥٠٢٧٠١٢

٩٥٣٦٠٠٥٩/ ف

امالt مشهد3امپيـــــوتر

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

 رهن و اجاره آپارتمان 
١5٠ متر به باال

٩٥٢٣٨٨٤٧/ ف


