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معین آیفون
تعمیر تخصصی و نصب انواع آیفون، 

رفع اتصال برق و تلفن
کلیه نقاط شهر- بدون تعطیلی

35237088-09156558046

26178/ر

خدمات برق شهاب
رفع اتصالی- تعمیرات

09151080339
31460/ر09375633233

37663/ر

ارزان - فوری
نصب و تنظیم انواع 

آنتن تلویزیون و گیرنده دیجیتال
09387780348

5258/س

در صورت عدم رضایت کل 
پول شما پس داده می شود
دوربین،دزدگیرفروشگاه منزل
* مشاوره و بازدید رایگان

* یک سال گارانتی
* 3 ماه پشتیبانی رایگان

* نقد و اقساط 
* نصب دزدگیر در کمتر از 3 ساعت
37238532-09152460143

33036/ر

عضو
 اتحادیه

نصب دوربین مداربسته
نقد و اقساط

09367573580
38081/ر

ویژه عید نوروز
فروش، نصب و تعمیرات تخصصی انواع 

دوربین مداربسته و دزدگیر مغازه و منزل 
زیر قیمت بازار مشهد اقساط بلند مدت

09351343532
33094/ر09158027868

فروش ویژه
شرکت ایگورن

انواع دوربین مدار بسته دزدگیر 
فروش،نصب،تعمیرات تخصصی
09155036478-36062414-15

18648/ن

عضو
 اتحادیه

دوربین، دزدگیر
انتقال تصویر، اعالم حریق 

آیفون تصویری »ایمن سازان«
32257818

09153145863
30135/ر

شرکت فنی مهندسی امنیت فردا 
نصب دوربین مداربسته

کارشناسی رایگان
09153172631

38784621 28570/ر

  سیستم های حفاظتی
امین

دزدگیر، دوربین مداربسته
 درب اتومات نقد و اقساط

38436534-09153063563

31029/ر

عضو
 اتحادیه

روز ُدر
سازنده درب های اتوماتیک پارکینگی 

کرکره، حفاظ آکاردئونی آپارتمان
37263509-09155118098

36110/م

 مروارید ُدر
فروش، نصب، تعمیرات

کرکره، رول آپ، جکهای پارکینگی
شیشه ای، ریلی، قفل برقی، ریموت
درب های آکاردئونی و کرکره سنتی

تبدیل کرکره سنتی به اتومات 
 2 سال گارانتی تعویض + 10 سال خدمات 

09157005840
28687/ر09357009801 بخشی

عضو
 اتحادیه

شرکت ایگورن
انواع دربهای اتوماتیک 

 پارکینگی  کرکره ای -  شیشه ای و ریلی 
فروش ، نصب و تعمیرات تخصصی
09155036478-36062414-15

18682/ن

عضو
 اتحادیه

حفاظ آکاردئونی
کرکره معمولی و اتومات

36663056
09153182513
09159028806

19739/ن

 کیان ُدر
)عضو رسمی اتحادیه(

کرکره ای - برقی - پارکینگی
با گارانتی کتبی

مجهز به اکیپ فنی 24 ساعته
  حمید رضا خوشدل

دفتر 37231990 )3خط(
فروش 09155581990

عضو اتحادیه

34997/م

پارسیان ُدر
درب های اتوماتیک

شیشه ای، کرکره برقی
جک و راه بند

09150103427
0513-8846540-1

35979/م

عضو
 اتحادیه

دربهای اتوماتیک
پایتخت

پارکینگی، کرکره ای، شیشه ای
18 ماه گارانتی
خدمات شبانه روزی

بازدید و کارشناسی رایگان
فروش: 09192110016

دفتر: 37278256
33451/ر

25796/ر

کوشش بار
37516661

09153045242
عضو

8037/س اتحادیه

کوروش بار
  شهر- شهرستان

36057505 -35311113
37672162-36588184
38792342-33860968
37563/مارزان تر از همه جا

عضو
 اتحادیه

تالش بار
نیسان 37282277 خاور

09155025507
سراسر مشهد 28436/ر

عضو
 اتحادیه

 رزبار
خاورهای مبلی مسقف 14000 ت

خاور مبلی 12000 ت
وانت ، نیسان و مزدا 9000 ت
با کارگران مجرب جهت تخلیه و بارگیری
37685000-36077008
37237010-37673001
38466100-38466500

24228/ر

عضو
 اتحادیه

1
برق و الکترونیک

2
دزدگیر و سیستمهای حفاظتی

3
حمل و نقل کاال)درون شهری(

101
تلفن و موبایل

102
نصب آنتن

201
دربهای اتوماتیک

35061/ر

31056/ع

17511/ع

31968/ر

33812/ر

        راهنمای اطالعات بازار    

موضوع
 خدمات الکترونیک

101 خدمات موبایل و تلفن- 102نصب آننت

 دزدگیر و سیستمهای حفاظتی 

201 دربهای اتوماتیک

 حمل و نقل کاال )درون شهری(

 حمل و نقل کاال )برون شهری(

 آژانس و خدمات سرویس

 خرید و فروش وسایل نقلیه

601سایرخودروها-602پژو-603پراید-604 پیکان، رنو و پی کی-605سمند

606خودروها فرسوده-607خودروهای سنگین-608موتور دوچرخه

 داربست

 ایزوگام و عایق کاری

 رهن و اجاره مستغالت

901آپارمتان-902خانه و ویال-903 باغ-904جتاری و اداری 

905صنعتی و کشاورزی-906مشاورین امالک

خرید و فروش مستغالت

1001آپارمتان-1002خانه و ویال-1003باغ و زمین                         

1004جتاری واداری-1005صنعتی و کشاورزی

 نقاشی ساختمان و تزئینات

1101گچبری و رابیتس بندی-1102کنیتکس و گرانولیت - 1103سقف کاذب

 تخریب ساختمان

 سنگ سابی ، سنگ بری 

 باالبر و جرثقیل 

 خدمات ساختمانی

1501کابینت و ام دی اف-1502 شیشه سکوریت،درب و پنجره

1503مصالح ساختمانی-1504 پیمانکاری ساختمان، آبشار و آبنما

 خریدار لوازم منزل - 1601تصفیه آب و هوا

 تعمیرات خدمات لوازم منزل

 تخلیه چاه و لوله بازکنی

 قالیشویی

 نرده و حفاظ و گازرسانی

 خدمات نظافتی

 پرده و مبلمان،تزئینات داخلی ساختمان

 فرش و موکت

 مزون ، پوشاک و کفش

 سمپاشی

 اجرای سوله،کانکس کارگاهی

 خدمات بیمه ای 

 خدمات آرایش،بهداشتی و پزشکی

 عکاسی و فیلمبرداری

 خدمات چاپ و مهرسازی

 خدمات کامپیوتر و امور اداری

 3101 اینترنت

 آموزشگاه رانندگی

 آموزشگاه ها

 تدریس خصوصی و مشاوره حتصیلی 

 تاالر پذیرایی و مهمانسرا

 آشپزخانه و رستوران

3601 کرایه چی

 فروش مواد غذای

 خدمات کشاورزی و صنعتی

استخدام و کاریابی

4001بازاریاب- 4002 منشی و تایپیست- 4003حسابدار

4004گروه پزشکی و درمانی -4005 تعمیرکار- 4006خدمتگزار

4007 راننده- 4008 فروشنده و صندوقدار- 4009کارگر ماهر

4010کارگر ساده-4011 خیاط و چرخکار- 4012آرایشگر

4013آشپز- 4014طراح و گرافیست -4015پیک موتوری

4016 جویای کار -4017 مشاغل گوناگون

 خرید و فروش ضایعات

 سرمایه گذاری ومشارکت

 مفقود شده

 متفرقه-4401 کاالی ایمنی

 مشاوره و خدمات روانشناسی

 ایرانگردی

 ترک اعتیاد 

خرید و فروش سهام

کد
1

2
3
4
5
6

7
8
9

10

11

12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
2201
2301
2401
25
2601
2701
2801
29
30
31
32
33
34
35
36

38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
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حجاب بار
خاور - وانت 
امامت 36612020
الهیه  35223030
33010/رقاسم آباد36622859

رایان بار
قیمت مناسب با کارگران مجرب 

36215991
37315938
38223942
38643259
33681676
38557426

37481/ر

وکیل بار
اعزام کارگر - مخصوص اثاثیه

   37429860  
 09154353200

32478/م

ممتاز بار
سراسر مشهد 32713000
عبادی_مطهری 37320790
32710070 مفتح_رسالت 
جاده کالت و سیمان32426360
بلوار اول و دوم 32710060
شهر - شهرستان - بیمه - کارگر

11254/ع

عضو
 اتحادیه

خسرو بار
وانت - خاور - کارگر
3766 21 26
3605 65 62
3891 51 59

30063/ر
عضو

 اتحادیه

کالت بار
انواع وانت - خاور و کامیون
شهر          شهرستان

بدون تعطیلی
32625002 - 3

32621050-36658511
09150010482

32658/رمدیریت : فتحعلی پور

قائم بار
32226492

)6خط( قیمت توافقی
عضو10 م بیمه رایگان

25035/س اتحادیه

عابد بار
شهر- شهرستان

3433353-3865001
ازغندی09153011022

3929363 35156/ر

 اتومبیل کرایه بدون راننده 
استان خراسان رضوی

 روزی- مسافرتی
سعید علیزاده

09153162196
25449/ر

اتومبیل کرایه امید
تحویل انواع اتومبیل های 

خارجی با راننده و
 بدون راننده

)پرادو- لندکروز- اپیروس
 کمری- زانتیا- و ...(

36022593
09150071514

34758/ر

اتومبیل های اسقاطی
 شما را با باالترین

 قیمت خریداریم
09155003197
09359259565

35306/ر

خریدار
خودرو فرسوده
غیر قابل تردد حتی 
بدون بیمه با حمل رایگان
قاسم آباد، شریعتی30 پ8
36616195-09307644141

35108/م

خرید نقدی
 خودروهای فرسوده

مدل 48 تا 83
از 4 م تا 4/300 م

زیر نظر مراکز اسقاط دولتی
09157082838
09366268580

حمل رایگان 37358/ع

فرسوده ، اوراقی
همین االن پول نقد

09337393090
32647/م

فرسوده  - اوراقی
هرجا   - هرچی 

هروقت  
09375166147

17396/ن

خودرو فرسوده و اوراقی شما 
را به باالترین قیمت نقداً خریداریم 

بدون تعطیلی
09153097123
37947/م   38445715

نقدی یک ساعته
خرید انواع خودروهای

فرسوده ، قدیمی
وانت ، سواری

مشهد ، شهرستان درب منزل
09151186577

37265629
35419/ر

پیکان
رنو و وانت خریداریم
09011086247

37338/م

فرسوده
تلفن از شما ارائه خدمات از ما

خرید انواع خودرو 
 به صورت نقدی

 مشاوره و بازدید رایگان
میدان امام حسین 

جنب مسجد 72 تنپالک119 
09306338889

37347007

34261/ر

فرسوده - اوراقی
پالک قدیم و جدید خریداریم

بدون تعطیلی
09157772010

17395/ن

بهترین خریدار انواع 
اتومبیل فرسوده 

حتی داخل پارکینگ 
به باالترین قیمت نقدی

09153080412
38099/ر37650978

خریدار 
خودرو فرسوده
09380745072

31331/ر

انواع خودرو های 
فرسوده و تصادفی
بصورت نقدی به 

باالترین قیمت با حمل 
رایگان خریداریم
09151009076
09150755484

35487/م

پیکان
رنو و وانت شمارا خریداریم
09155684063

37233/م

خودرو فرسوده 
شما را خریداریم 

حتی داخل پارکینگ
09158704919

37332/م

لندرود مدل 67 
سالم موتور گیربکس تازه تعمیر 

6/5 ماه بیمه 3 تکه فابریک
فی 6500 م

09370453969
38074/م

تصادفی
به باالترین قیمت 

خریداریم
آغر 09153192405

37116/ر

خریدار برتر
فرسوده

مدل 47 تا 83 سواری، وانت 
4/150/000 م، نبش حر عاملی40

37289725
09155091227

37430/م حمل رایگان 

بهترین خریدار

خودرو فرسوده
حتی الشه و پالک قدیم

09154054313
34175/م

بیل مکانیکی بکهو لودر سنو 

SP 120 پارس یزد

مدل 1392 کارکرد 2000 ساعت

09353945304 دهقان نیری
38077/م

شهر بزرگ 
موتورسیکلت ثامن االئمه
فروش ویژه موتورسیکلت 
صفر و کارکرده جهت رفاه 

همشهریان عزیز
 به صورت اقساطی و با کارت یارانه

 و با کمترین پیش قسط 
همچنین طرح تعویض موتورهای 

فرسوده با صفر کیلومتر 
12 الی 32152010

33925/ر

داربست پگاه
09151882449

نصب سریع
35292/م

داربست 
محمدی
بیمه مسوولیت و 

شخص ثالث
09158029007
09156004608

37889/ر

عضو
 اتحادیه

داربست فلزی
ایرانیان

با بیمه مسئولیت
09151211417

27462/ر

داربست دوستان
با بیمه 32178467
09155122507
09153131058

33800/ر

داربست 
ستاره شرق
09158369040
09125399648

37664/ر

داربست ستایش
محدوده صد متری
قاسم آباد،بلوار توس

09153198468
36510977-09159020958

37278/م

داربست حسینی
در تمام نقاط مشهد

 با بیمه
09155006724

17398/ن

عضو
 اتحادیه

لوله و لوازم داربست

خرید  فروش
09153205776-32112045 

34982/ر

داربست پردیس
جاده قدیم وسنتو،بیمه مسئولیت 

09153079215
  36671822

35044/ر

داربست فلزی
طریقت

32739122
09155010520

بیمه مسئولیت ایران

عضو
 اتحادیه

8696/س

داربست کیهان     
 بابیمه مسئولیت  نصب سریع و مطمئن

09155122128
38673944 -09151199704

10685/س

عضو
 اتحادیه

داربست فلزی
ابوالفضل

با بیمه مسئولیت
تخفیف ویژه

09150773199
29358/ر

  داربست فلزی 
مشهد بست با بیمه 
38664538-36070602
09156902717      
09153202717     

37567/م

عضو
 اتحادیه

29558/ر

4
حمل و نقل کاال)برون شهری(

5
آژانس خدمات سرویس

7
داربست

606
خودروهای فرسوده

607
خودروهای سنگین

608
موتور و دوچرخه

36829/ر

32553/ر

9368/س

مرکز رسمی 
جمع آوری 
خودروهای 

فرسوده
کد 2011

خریدار نقدی 
انواع سواری و 

وانت تا مدل 83 
به باالترین قیمت 

در کمتراز یک ساعت
حمل رایگان

09121642646
 38515772

3 الی 38538721 
  38591165
38559072

26718/س

مرکز خرید 
خودروهای فرسوده

اوراقی
24 ساعته

09158973798
33754103

09150795259
35732/م

خریدار برتر
انواع ماشین های فرسوده

 از مدل 49 الی 83
 قیمت 4/200/000 تومان

09150602730
09372330617 ایزدپناه 

معراج بار
وانت- نیسان- خاور
شهر و شهرستان

36651040-36661040
35112/ر
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داربست شاهد
09153168300
09154168300

تخفیف ویژه خانواده های شاهد
2112593 بیمه بی نام

10411/س

نصب سریع همین امروز
تخته رایگان

با بیمه مسئولیت
09155186843محمدپور

36522/ر

داربست
قاسمی

09151172943
32138060-32133808

21453/ن

داربست آسیاگستر
با بیمه 32151659
09151207712

23580/ر

داربست الدن
شهرستان 09155152046
بیمه مسئولیت 32715725

32550/ر

داربست فلزی هما
)با بیمه مسئولیت(

تخفیف ویژه فرهنگیان
09155055612

9034/س32138662
عضو

 اتحادیه

داربست گلچین
با کمترین قیمت

09153140023
09198331274-38688412

35948/ر

ممتاز
نصب سریع 

با بیمه مسؤولیت ایران 
اجرای پروژه های 

عظیم نمایشگاهی، تجاری
هیأت های مذهبی 
قاسمی عضویت 607
09153050395
09151567970
09151567969

31098/س

داربست نوری
با بیمه نصب فوری
09153105350
09151213740

28677/ر

داربست شجاع
نصب در تمام نقاط کشور 

32123128
09155181806

26671/ر

داربست 
امانی

اجاره تخته
09152007020

10989/س

داربست صالح
نما،تخته،چادر با بیمه
زنگنه 09153166957

عضو اتحادیه

34400/ر

چشم انداز 
فروشنده لوازم داربست 

جک سقفی 
09151158880

36057171 8475/س

داربست چشم انداز
نصب سریع و ارزان
09153137651

38653968 36646/ر

عضو
 اتحادیه

داربست عرفانی
با بیمه

09153176580
09152446580

عضو23088/ر
 اتحادیه

ایزوگام شرق
با ضمانت و بیمه نامه معتبر
قاسم آباد    36661010

طالب        32793030 
بلوار توس    36665090
احمدآباد     38460905
آزادشهر      36080668
مصلی        32131212
وکیل آباد    38788347
سجاد         37584044
نخریسی      32139158
طبرسی      32112035
37117/رحسین پور  09155020365

ایزوگام و قیرگونی
کلی و جزئی
در اسرع وقت

09158195381
09152445381

34897/ر

ایزوگام شرق
ارزان تر از همه جا ،کلی و جزئی    
نظری 09151179621
دفتر مرکزی 33867987

32593593 24802/ر

آسفالت نمونه خراسان
اجرای مرغوب ترین زیرسازی و 

آسفالت در سطح خراسان
09153048573
09153044838

30703/ر

آسفالت- محوطه
ایزوگام- قیرگونی
09153106219
051-32678159

24948/ر

ایزوگام شرق
ایزوگام- قیرگونی- آسفالت- لکه 

گیری حتی یک متر
 09153030516

حاجی رمضانی 25776/ر

ایزوگام قیمت شکن
قیرگونی - آسفالت
32721789
32742361

09153132504

8229/س
عضو

 اتحادیه

ایزوگام قیرگونی 

لکه گیری، متری 6000

رمضانی09151007091

23293/ع

ایزوگام شرق
کلی    جزئی

با قیمت استثنایی در اسرع وقت

09153024486
37313198 34883/ن

ایزوگام شرق
با کیفیت و چسبندگی باال
خرده کاری پذیرفته می شود

09151007981
36901290 گلمکانی

32155/ر

ایزوگام 
قیرگونی، آسفالت

کلی و جزئی

با قیمت ارزان
09158068783
0513-6237723

35096/م

ایزوگام شرق
تخفیف ویژه ویژه
گران نخرید  5500

شرافتی 09365265704

36099/م

عضو
 اتحادیه

ایزوگام شرق 
به مدت دو روز 
متری 5500 ت 

09363126518
31178/ر

ایزوگام شرق
آسفالت محوطه 
09155221324

36390/ر36658418

نمایندگی
ایزوگام شرق

10 سال ضمانت
09158035710 حبیب اسحاقی

09155597011 37210/م

ایزوگام شرق
با10 سال ضمانت 

32724717نقد              اقساط
09151052631

8472/س

خوابگاه
33417670

09383535734

35602/م

رهن و اجاره آپارتمان
70 متری،2 خواب، طبقه دوم، 
کف سرامیک، امتیازات مستقل 

واقع در قاسم آباد- شهرک 
میعاد، آزاده 8

3 م رهن+ 450 اجاره
09153133841

35233453
38098/ر

12 متر مغازه بدون تجاری

2 تومان + 220 اجاره
09365364070

37420/ر

فروشگاه مواد غذایی 
و پروتئینی

با کلیه لوازم و جواز کسب با 
10 سال سابقه و فروش خوب 
به رهن واجاره داده می شود.
10م + 1800
09155158076

37648/م

گارانتی مهمانپذیر
09151067699
09215143188

37917/ر

رهن و اجاره یا فروش
مغازه تجاری 12 متری 

»طالفروشی«
مفتح 8 پاساژ کهن
38068/ر09380684360

حاشیه بلوار کریمی
110 متر زیرزمین جهت 

دفاتر خدماتی ارگانها 
موسسات کارگاه- انباری

 بدون تجاری 5 م+ 700ت
09155114485

37277624 37334/ر

گلبهار 
مسکن شایان

38325096
09153828020

37941/م

رایگان!
اهالی محترم شهرک 

مهرگان و بولوار حکمت 
موارد خرید و فروش، رهن و 

اجاره خود را فقط به ما بسپارید 
قراردادهای شما در این واحدصنفی 
بصورت کامال رایگان تنظیم میگردد
کافیست امتحان کنید، عضویت 10070

09388661800
09154045944

37587/ر

ویالشهر - طرقبه
پارس مسکن

35510150
09155150826

26611/ر

امالک کوروش
سه راه فردوسی - باغ - ویال
09151212121

10712/س36782111

8
ایزوگام

9
رهن و اجاره مستغالت

901
آپارتمان

904
تجاری و اداری

906
مشاورین امالک

35045/ر

29004/ر

33145/ر

35113/ر

33011/ر

30721/ر

ایزوگام مقدم
اقساط 4 ماهه

 بدون پیش پرداخت
مشهد و حومه 

36637304
38833384

09151163312
تخفیف ویژه کارمندان

عضو26051/ر
 اتحادیه

23258/ر

35465/ر

گلبهار 
امالک تخت جمشید

عضویت 491
38322646

صفی زاده09151041202
32646/م

طرقبه
ویالشهر
خرید و فروش
09153142611
34224200

36786/م
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امالک فردوسی- قاسم آباد
رهن و اجاره- خرید و فروش

09151134105
36228644-36226053

30496/ر

امالک امپراطور
خرید ، فروش
زمینهای امامیه
الهیه ، سپاد و ...
35240012-13
09153139002

قاسم آباد نبش الهیه 10

26049/ر

قاسم آباد 
فالحی 50

2 واحد 114 متری، صفر، 
فول از مجموعه

 8 واحدی، جنوبی، بسیار 
شیک طبقه سوم و چهارم

09371765006

37055/ر

فروشی
یک واحد ساختمان نوساز 
دارای 170 متر زمین 100 

متر بنا و امتیازات آب  
برق ، گاز و تلفن واقع در 

شهرستان قوچان فرهنگیان 
3 زیر فی بفروش می رسد

09123785660

37975/ع

آپارتمان سنددار
90متری و 110 متری 

2خواب سرنبش،کف کامل 
سرامیک کولرگازی، پکیج 

و رادیاتور، mdf آسانسور و 
انباری ، مجد 18

  فی متری 2/600 م
09151596138

654/ش

آپارتمان 50 متری
داخل کوچه- طبقه 3- صفر
سرامیک- شیرآالت اهرمی

 فی 43 م- معاوضه با خودرو
32774153-09155044212

38070/ر

فروشی
طبقه اول- متراژ 115 متر

حاشیه 14 متر- حاشیه اصلی 
مطهری شمالی- فی 130 م

37463/ر09151108632

فروش فوری آپارتمان 
90 متری- نوساز- دوخوابه- قیمت 

استثنایی- محدوده خیابان گاز
09153160983

32743370 37450/ر

آپارتمان فروشی
50 متر طبقه چهارم 

حاشیه 20 متری 
نهضت- وکالتی

09156522017
37580/ر35212097

آپارتمان نوساز
90 متر،2خوابه ،کف 

 mdf سرامیک،کابینت
آیفون تصویری نقاشی 
امتیازات مجزا طبقه 
همکف تک واحدی 

بلوار ولیعصر فی90 م 
37319994
جهت بازدید : 

نبش مطهری شمالی 51 
امالک محمود

15695/ن

شاندیز
معاوضه و پرداخت پول 3 مورد 

ویالیی لوکس، ملک حاشیه 
با 2000 متر پروانه و چندین 
مورد زمین مرغوب با آپارتمان 

به صورت جداگانه
صدیقی 09159005491
هاشمی 09360217181

37704/ر

امالک امیر
مطهری شمالی 60 ،50 متری

 طبقه همکف 60 م
انتهای مطهری شمالی ،80 متر
طبقه 4،صفر،98 م، با آسانسور

11857/س 37311060

آزادی 93 )سعادت 20(
95 متر مفید، صفر، بسیار 

شیک  طبقه سوم، کف سرامیک  
MDF آیفون تصویری 
دوخواب، نورگیر عالی 
کمد دیواری، لوستر، تراس 
انباری، وکالت محضری از 
سند ششدانگ ملکی 

زیر فی منطقه
09156937001
09153222547

37095/م

آپارتمان فروشی 
قرنی 41

180 متری نوساز، از مجموعه 
5 واحدی، شخصی ساز، 

حاشیه 18 متری، سر دونبش 
مشرف به فضای سبز، کف 
 mdf ،پارکت، کاغذ دیواری
دارای 2 سرویس بهداشتی، 

حمام عمومی و مستر، شوفاژ، 
آسانسور تا روی بام، آیفون 

تصویری، پارکینگ اختصاصی، 
انباری، دربهای اتومات با 

بهترین مصالح روز
09156909220

37311/ر

آپارتمان فروشی
سعادت 27 پالک 38 طبقه 

چهارم- 100 متر زیربنا- کاغذ 
دیواری - ام دی اف- شیرآالت 

اهرمی- کف سرامیک و ...
دو خواب 120 میلیون
09151673919

36650501 حسینی
37551/ر

آپارتمان 60 متری مستقل
کوچه 2 متری طبقه سوم

طالب، بلوار طبرسی اول فتاح 10
  فی 60 م )رهن 14م(

09354156737-09151207903
37929/ر

آپارتمان فروشی
50 متری طبقه همکف، 

یک خوابه، وکالتی، 
با کلیه امکانات، کف 

سرامیک واقع در عبادی 
98 فی 61 م

09153208112
37576/ر

مطهری شمالی 60 
آپارتمان فروشی
50متر، یک خوابه،کف پذیرایی 

سرامیک، کاغذ دیواری 
شیرآالت اهرمی، امتیازات 

برق و گاز مجزا، سند وکالت 
محضری طبقه هم کف از 
مجموعه 4واحدی، 59 م
37319994

جهت بازدید:نبش مطهری شمالی 51
امالک محمود 

15694/ع

ابتدای امام هادی- آزادی85
آپارتمان 85 متری- نوساز

MDF -دوخواب- سرامیک 
معاوضه- فی: 77 م

36908036-09352231887
37228/ر

عبدالمطلب 39
125 متر طبقه سوم باالی پیلوت
یا معاوضه با ماشین مدل باال 

خارجی- فی 135 م
09153073786-09157674009

37692/ر

فروش یا معاوضه
آپارتمان 110 متری، نوساز- قیمت 
زیر فی- محدوده خیابان گاز )مسلم(

09157676319
32717894 37455/ر

مطهری 58
60 متر یک خوابه، همکف
سند ششدانگ فی 125 م

بازدید 14 تا 17 
امالک پدیده آریا

09150689923

37573/م

کریمی
 MDF ،75 متر، 2 خوابه، سرامیک

پارکینگ، سند 105 م
09370417525

37131549 38064/ر

فوری
بلوار دوم طبرسی 41
2 باب منزل ویالیی 50 متری 

بسیار شیک و تمیز، فی 45 و 38م
09155189541
09159074429

37553/م

امالک امین
منزل ویالیی ایثارگران- 113 
متر- یک طبقه- دوخوابه نوساز

37825/ر09151185914

منزل ویالیی
واقع در خواجه ربیع بهمن 32 
حجت 2 - 60 متر زمین در 2 

طبقه 100 متر بنا
09360757315

37530/ر

منزل فروشی
150 متر کلنگی مفتح12

متری 1500 م
09155030343
09153157836

37645/م

منزل ویالیی فروشی
یا معاوضه با ماشین مدل 

باال اول خواجه ربیع
 بهمن 26- 130 متر زمین

 110 متر بنا فی 85 م
09153240601

37425999 37928/ر

فروش فوری
تخلیه- آماده تحویل
55 متر زمین- 45 متر زیربنا
 جا رختخواب- انباری 2 عدد

 آب- برق- گاز- تلفن
اول جاده کالت بهمن 26/22 

سمت راست آخر کوچه بن بست
قیمت: 26/500

رضایی 09150072165
37943/ر

توس 53-داخل فتحی 2 
ویالیی 45 متری- سرامیک

 کاغذدیواری و امتیازات کامل 
فی: 35 م

36908036-09352231887
37418/ر

خواجه ربیع- بلوار بهمن 16
50 متر ویالیی امتیازات 

مستقل کامل حاشیه خیابان 4 
متری فی 48 م

09159179379
37346/م

منزل ویالیی
62/5 متر- سنددار- بلوار میرزاکوچک خان 

بین 14 و 16- پله ها به پایین
 پالک 12- فی 70 م
38071/ر09158253482

خواجه ربیع- بلوار بهمن 16
60 متر ویالیی در دو نیم 

طبقه- شیک- سرویس مجزا- 
امتیازات کامل- فی 85 م

09156494838 37345/م

قاسم آباد : 1-مغازه تجاری دائم 98 م
 2- آپارتمان 65 متر طبقه اول 98 م

گلبهار :1- ویال، استخر 195 م
2-1/3 زمین 500 متر کنار دریاچه 70 م

37710/ع09151031691

ویالیی سند 6 دانگ 137 متر
تراکم زیاد ملکی 2 درب 2 طبقه باپارکینگ 

فی 380م 
ابوطالب 25 
37530289

38042/م

فروش فوری
منزل ویالیی - 65 متر-  2 طبقه- 
سند ششدانگ - ابوذر- سیلوگندم

09151202400
37896/ر

خرید و فروش 
جاده شاندیز- زعفرانیه 

ویالشهر- جلدک، درختی 
دهنو، ویرانی، صفی آباد

سوران
09153140857

35511244
35510168

37544/ر

فروش یا معاوضه 
باغ و منزل بهترین نقطه آب 
و هوایی مشهد )رباط سفید(

36357/ر09159097454

اخلمد  نقد و اقساط
قطعات محدود 1000 متری در 
مجاورت پروژه سد آبشار اخلمد

2/500 م تحویل روز
09155128270 یوسفی

35499/ع

ملکی فقط
 17 میلیون

500 متر زمین ملکی
 4 دیواری مناسب باغچه 
و ... خیلی نزدیک- فاصله 
از انتهای بلوار طبرسی 

فقط 5 کیلومتر )50 متری 
اتوبان و منازل مسکونی(

36588962
09151327415

37247/ر

یک قطعه زمین
در جاده قدیم واقع 

در کافی 14 به 
متراژ 155 متر به 

فروش می رسد
09155164087

38083/ر

موسوی قوچانی 30
100 متر زمین

 با سه طبقه مجوز ساخت
38041/ر09386125024

زمین ملکی
جهت دامداری

 باغ و ویال زمین های 
بزرگ کشاورزی 
کیلومتر 15 مشهد

 3 کیلومتری 
جاده میامی

09153192836
09385202836

35804/ر

قطعه زمین ویالیی
2600 متر در شهر تفریحی

 توریستی گلمکان
36624308

09151209878
37479/ر

شاهنامه 35
باغچه 520 متر در بافت ویالیی- 

فی 85 م یا معاوضه با خودرو
09352600198

37922/ر

جاده قدیم- بوستان
500 متر دور دیوار، درختان 8 
ساله، آب مدار، آب شرب، برق 

سند ملکی ، فی 100 م
37695/م09155134080

10
خرید و فروش مستغالت

1001
آپارتمان

1002
خانه و ویال

1003
باغ و زمین

فروش ویژه آپارتمان 
در شهر جدید بینالود

 75 متری- فی 27 م)12 م نقدی+ 15 قسط 1 م(
+ 25 م وام مسکن مهر 

)بازدید از پروژه جمعه هر هفته 10 صبح(
دفتر فروش:چهارراه فرامرز عباسی، پاساژ دهقان ، طبقه 2 پ9

 36085680 - 09155253668 

37790/ر

8745/س

فروشی
نوفل لوشاتو

 مجموعه ای دربست با 
520 متر زیربنا

 در 3 طبقه مستقل
 اسناد و انشعابات مجزا
38792816-17

امالک مهدی
37543/ر

28879/ر
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100 متر، سند ششدانگ ملکی
دارای مجوز ساخت
 7 متر حاشیه 
میالن 10 متری

 آماده دریافت وام 
بلوار توس- معاوضه با خودرو
09159175649

37096/م

جاده گوارشک- 6000 متر 
زمین باغچه ای ملکی- برق 3 

فاز- آب شرب یا گلخانه
 متری 25 هزار تومان
37407/ر09155249026

جلدک
صفی آباد

آتش نشانی
راه آهن - جهاد

سنگ سفید
خرید و فروش

09153008329
15524/ن

هفت هزار متر باغ پسته 8 ساله 
5 ساعت آب کشاورزی

در حال بهره برداری فی 95 م

09151004956
37837/م

آرامگاه فردوسی 
ماریان

فروش دومین مرحله از باغات 
1000 متری داخل مجتمع 
ویالیی پردیس، نیلوفر 4 
دور دیوار درب ویالیی بزرگ 
نهال های 3 ساله لوله آب 
سرزمین همراه با نگهبانی 
سند محضری بنام فی 25م 
)معاوضه با خودرو(

09157280129 اسفندیاری

37693/م

خرید و فروش
زمین های چاه خاصه
کارمندان آستان قدس
نوروزی 09389609867

36135/ر

مغازه فروشی
مساحت 27 متر، تجاری موقت 

نبش وحید 14 قطعه دوم 
معاوضه با ماشین

09153007239
37838/م

فروشی
12 متر مغازه بدون تجاری 
ابوطالب 59 )ایثارگران 27( 

فی 22 تومان
09365364070

37419/ر

فروش مغازه 
صافکاری

موقعیت عالی
 سیمتری فرعی گاراژدارها

 شهید خیبری 18
09155122540

37115/ر

واگذاری
40 متر ساندویچی در هاشمیه 

مقابل پارک با تجاری دائم
09360757315

37529/ر

نقاشی دانیال ) ارزان (
کنیتکس، پلی استر، روغنی
پالستیک، مولتی کالر، اکرولیک
37335793-32512804

09155165441 38100/ع

نقاشی ساختمان 
مهدی

روغنی- پالستیک-مولتی کالر- اکرولیک

09380032575

38060/ر

نقاشی ساختمان
هاویلوکس

روغنی، پالستیک، مولتی کالر و اکرولیک
09154820407

36668/ر

نقاشی ساختمان
برادران سلطانی

روغنی، پالستیک، بلکا
09360295960
09153064902

38013/م

بلکا ابریشم
اول قیمت

بعد تماس بگیرید
09156019228

37895/ر

نقاشی طاها
فوری       ارزان

روغنی ، پالستیک ، مولتی کالر

09359643896
32393/م

نقاشی ساختمانی دیانت

رنگ روغنی، پالستیک، 

اکرولیک و مولتی کالر

27582/ر09158973559

شرکت پناه گستر پرند بارثاوا
رنگ روغنی- پالستیک- مولتی

 بلکا- پلی استر- کنیتکس
 اکرولیک  ترک

32136444-9153581886
37890/ر

نقاشی پیمان
پالستیک - روغنی

پلی استر - مولتی کالر
37635444

09153133758
10793/س

نقاشی ساختمان
قیمت مناسب

روغنی، پالستیک، مولتی کالر و 
غیره، خرده کاری پذیرفته می شود

09158149257
37336/م33864345

عرضه مستقیم

کاغذ دیواری
طراحی و نصب انواع کاغذ دیواری
ایرانی و خارجی با کیفیت عالی و 
100 درصد قابل شستشو با قیمت 

مناسب ) ارسال آلبوم رایگان(
طراحی و نصب تخصص ماست

میرجلیلی 37137185
09153045934

31055/ع

عضو
 اتحادیه

نقاشی میرحسینی
پالستیک، روغنی، پلی استر

مولتی کالر، اکرولیک
09155136439
09355435370

35595/ر

نقاشی ساختمان حسین )فوری(
انواع رنگهای روغنی، پالستیک، 

مولتی کالر، اکرولیک 
پذیرفته می شود

09153003604 سلیمانی
37964/ر

بلکا- بلکا
جایگزین رنگ و کاغذ

قائمی 09158902102
36480/ر

نقاشی سعادت
روغنی- پالستیک-مولتی کالر

کنیتکس- پلی استر
09158096339-32655130

36388/ر

نماسازان پاسارگاد
پوشش های سلولزی

)بلکا و پتینه( سیلکاور )ابریشم( 
کاغذ دیواری، پارکت، نقاشی 
مولتی کالر، کنیتکس، فروش، اجرا 

)طراحی بازدید رایگان(
مقدم 09152053489

34831/م  36635310

سرعت               مهارت
نقاشی دقت

نازلترین قیمت- باالترین کیفیت
37540/ر09353288825

 ایران پوشش
pvc ،کاغذ دیواری، بلکا

سنگ آنتیک و کامپوزیت 
با نازلترین قیمت

دفتر بین چهارراه خیام و توس1
09156433647
09357233136

20749/ن

عضو
 اتحادیه

نقاشی ساختمان 
کورش

پالستیک، روغنی، اکرولیک، مولتی کالر
09355145426-09153079651

36556/ر

ارزان            فوری
نقاشی خوشرنگ

روغنی- پالستیک- مولتی کالر
اکرولیک با رنگ منزل خودتان 
را کاغذ دیواری کنید با نمونه 

کار تصویری فقط 1 بار امتحان 
کنید عضو رسمی اتحادیه 139

09156249700
32743130 37104/ر

 نقاشی دوستان
رنگهای روغنی، پالستیک، 

مولتی کالر،  ورق طال
09384596947

32574191 32421/ر

عضو
 اتحادیه

نمایندگی
 انحصاری پخش

) کاغذ دیواری (
طراحی و ارسال 
کاتالوگ رایگان
37667540

09150707183
36997/ع

نقاشی ساختمان سید
پالستیک، روغنی، مولتی کالر

 اکرولیک در اسرع وقت
37792/ر09155133591

نقاشی ساختمان
شهابی

روغنی، پالستیک و غیره
09159790802
9389020885

37335/م

نقاشی رنگارنگ
پالستیک ، روغنی

اکریلیک ، مولتی کالر
09354415311
ارزانفوری09153255267

35293/م

نقاشی نظری
36072760

09155038564

8374/س

نقاشی 
ساختمان

اجرا در یک روز
با استادکارانی مجرب،پالستیک، 
روغنی، اکرولیک، مولتی کالر، 

کنیتکس، بلکا
09155028121
09370397883

37434/ممدیریت: قادری

نقاشی بهرنگ 
تعمیرات داخلی ساختمان

 پذیرفته می شود
09151246793

09391246793 اسماعیلی

32287/م

نقاشی بهار
اجراکننده انواع رنگها و 

پوششهای سلولزی
 با نازلترین قیمت

به ازای هر 100 متر 
10 متر رایگان

09158992400
33669156

38065/ر

نقاشی ساختمان برادران جهانی
روغنی، پالستیک، مولتی کالر

 اکرولیک و...
با نازلترین قیمت در اسرع وقت

09154121324-09158097582

37554/م

گچبری دستی
گچکاری و لکه گیری
09151159274

36750/ع

گچبری محمدی
گچکاری، اپن، ابزار
نورمخفی، ستون

09153239379 محمدی

37668/ر

گچبری
بلکا ، گچکاری

09155105628

25034/ر

کنیتکس نمونه
کاظمی
32762855

09153228654

38072/ر

کنیتکس وصال
09155025909

37232649
27620/ر

کنیتکس - بلکا - گرانولیت
نقاشی- مولتی کالر

دفتر خراسان نما با 30 سال تجربه
09158910589   
37665344 محبوب

شبانه روزی 24353/ر

عضو

 اتحادیه

سقف کناف
کاذب تایل 60×60

 PVC 
09151035901

37646/م

حسینی- علیپور
تولید و فروش

سازه و یراق آالت کناف
اجرای انواع سقف کاذب

37133422
09151052181

24425/ر

آرد واز سفال ورق
U.P.V.C

09155148961
38931076

30573/ر

 P.V.C تایل، دامپا
 کناف، ساندویچ پانل پارکت

09155148961
38931076 30574/ر

گروه سیزده
اجرای تخصصی
کناف 
سقف و دیوار 
دکوراتیو و ساده
09150071303

36287/م

سقف کاذب
pvc تایل و

09366156447
09154086100

35160/ر

11
نقاشی ساختمان و تزئینات

1004
تجاری و اداری

1101
گچبری و رابیتس بندی

1102
کنیتکس و گرانولیت 

1103
اجرای انواع سقف

22946/ر

7979/ر
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 اجرای سقف های شیبدار
فروش و نصب ورقهای ایرانیتی، پلی 

PVC ،کربنات، سردرب، رابیتس
36815/مطاهری 09150701944

عضو
 اتحادیه

متال ِدک
تولید ، نصب و اجرا

عباس زاده 36657772
11228/س36661144

تخریب فوری شیروی
خریدار کلیه مصالح

مستعمل، تحت پوشش بیمه
09153109902
09156471876

8662/س

تخریب ساختمان احمدی 
متری 4500 تومان
09154716380
09155238564

32148/ر

تخریب هادی
خرید عادالنه کلیه 
ضایعات تیرآهن، 
آلومینیوم، درب و 
پنجره موتورخانه، 
کابل و ضایعات آهن
09151161042
09152401770
09397247452

36485/ر

تخریب ساختمان نوغانی
خریدار تمام لوازم ساختمانی

32119057
09153151949

24134/ر

سنگ سابی امیر
ساب سنگ، پله، نما، بتون، آجر

09159048112
32654789 35294/م

سنگ سابی سجاد
ساب انواع سنگ و گرانیت و
 پیچ و رولپالک با ضمانت

32770522
09157015685

28037/ر

سنگ سابی نمونه
ساب سنگ و موزائیک و پله، 

نما، آجر- بتن- نظافتی
32724537

09159755055
30713/ر

سنگ سابی مجید
اسیدسابی و رزین انواع سنگها 
موزائیک،گرانیت، پله، بتن با 

ساب ایتالیایی
09153059289-32770227

29993/ر

سنگ سابی خراسان
32769656

ساب سنگ،موزاییک،نما
پله با ضمانت

09151094621

33002/ر

سنگ سابی صداقت
ساب انواع سنگ 

موزائیک،پله،بتن و نما
09157607120

32772181

30205/ر

عضو
 اتحادیه

سنگ سابی و نظافتی عظیمی
ساب سنگ، موزائیک، پله، بتن 

با ضمانت و زیر قیمت
32704652-09155245778

37794/ر

سنگ سابی امید
اسیدسابی انواع سنگ- بتن- پله

09152556960
09153082687

27748/ر

سنگ سابی هوشیار
با بیش از نیم قرن تجربه

38487809-32239598
36402/ع09151014144

نانو ساب ارزان
رولپالک نظافتی بی داربست

37341176
09155135978

37834/ر

نماشویی ارمغان
شستشوی، رسوب زدایی 

و پیچ و رولپالک انواع نمای 
ساختمان بدون نیاز به داربست

32964/ر37675616-7

مشهد باالبر
سازنده آسانسور حمل کاال
و کرایه باالبر ساختمانی
09153174587
09159013826

34401/ر

باالبر هیلتی
ویبره ، ژنراتور ، بتونیر ، کاتر
رکتیفایر،کمپکتور ، جک ، موتوربرق 
امانی 09151117020

10990/س

باالبر صنعتی ولیعصر 
ساخت انواع باالبر و آسانسور 

حمل کاال و غذا با ضمانت
09155224257-36675888

09153172295
36373/م

باالبر 
توس

ساخت انواع باالبر و آسانبرهای 
حمل کاال و غذا و فروش قطعات

09154287421 - 09151187421

19495/ن

جرثقیل صالح
33415219

09151125917
21832/نمشاوره و بازدید رایگان

اجاره
خرید فروش

کمپرسور - باالبر - هیلتی - بتونیر  
رکتیفایر - موتوربرق و غیره
زیبایی 09155078852

36097938 24297/ر

کلیه کارهای خرده کاری و 
جوشکاری پذیرفته می شود 
کلیه ضایعات و آهن آالت 

شما را خریداریم
09152004173

37539/ر

جوشکاری و برشکاری
و خرده کاری
سیار

09357695677
30999/ر

نقد و اقساط
صنایع چوب و MDF ساج

ساخت انواع درب
کابینت، اشکاف

فاطمی 09155021629
38058/ر

MDF SENATOR
طراحی و مجری انواع 

دکوراسیون داخلی
کابینت، آشپزخانه، کمد 

دیواری و ...
کیفیت عالی و قیمت مناسب

09152299803
09396651683

38026/ر

کابینت 
پیش ساخته 
آماده به نصب

* کابینت MDF 290000 تومان
* کابینت مالمینه 250000 تومان

* کمد دیواری مالمینه 80000 تومان 
تبدیل فلز به MDF- در محل 

ارزانتر از همه جا - تحویل 48 ساعته 
کابینت - اپن - کمد - دستمزدی 
ورق مصرفی متری 15000 تومان
09152052528

28998/ر
عضو

 اتحادیه

جاودان ُدر
دربهای اتوماتیک 

 upvc درب و پنجره
سکوریت - دوجداره

نقد   اقساط                
38521090

09153087207
11755/س

شیشه نظری
نصب و فروش سکوریت نو و 

دست دوم و کرکره برقی
09159080205
31454/ر09159072150

رایان گستر ضیافتی
انواع دربهای اتوماتیک
شیشه ای، فرفورژه
کرکره ای، بازوئی

و دربهای پارکینگی و ریلی 
و سکوریت دسته دوم
09155143027
35103/م       38824149 

فروش پروفیل upvc و گالوانیزه
 با قیمت و کیفیت مناسب در 
استان خراسان تحویل در محل
09155240321-3 الی 36679422

34493/ر09155156945

بورس کلیه مصالح ساختمانی
کلی و جزئی

با نازلترین قیمت
36907335-09157777123

32669/ر

مصالح مرغوب و ارزان دیواره 
گچی- آجر- سیمان- گچ - ماسه 

نقد و اقساط
369152883

09155111740
36808/ر

مصالح مناسب
کلی- جزئی
36074929

09152222504

23495/ر

گچ سمنان 3500 تومان
و سایر مصالح ساختمانی 

کلی و جزئی
09157777617

5311858-09157777626

12367/س

کارخانه آجر ماشینی و مصالح عدالت
بلوکه 10×20×17 = 160

آجر سفال= 62
آجر گری سنتی تنی = 53

آجر پرسی تنی = 50
ماسه کامیونی تنی= 10700

ماسه نیسانی تنی = 45
سیمان مشهد = 6000

گچ صالح سمنان= 3900
گچ خاکی شرق= 2700

32147345-09153005898

28661/ر

آجرگری
تنی 53 هزار تومان تحویل 

محل کار با ضمانت کیفیت
09370091701

36386/ر

آجرگری
مرغوب و ارزان

09354628771

35803/ر

 فروش استثنایی
بتن آماده

09151084463
09157154463

29376/ر

تعمیرات - تغییرات 
اجرای کامل سفت کاری و نازک کاری

با مصالح و بدون مصالح
در داخل و بیرون شهر 
09301100493

37284/م
پیمانکاری ساختمان
از پی تابام سفت کاری ، سیمان کاری
نصب سنگ پله ،کاشی کاری و غیره

مدیریت : نیشابوری
33817288-09390250763

7567/س

تبدیل توالت معمولی به 
توالت فرنگی

نصب و اجرای سرامیک
37796/ر09153287500

سقف گستر
پیمانکاری ساختمان

مشارکت در ساخت اجرای
 سقف های کرومیت و متال دک با 
مصالح فروش انواع تیرچه کرومیت 
و بلوک سقفی - فروش بتن آماده و 

پمپاژ در اسرع وقت
09155215309
09385355309

34657/ر32570578

پیمانکاری ساختمانی
بازسازی، نوسازی

 طراحی، اجرا
 از پی تا بام، بازدید و 

مشاوره رایگان 
عضویت در انجمن
09155022651

37678/ر

بازسازی ساختمان 
از صفر تا صد با نظارت

 مهندس معماری با تخفیف ویژه
09159074388
35912/ر09159744085

نصب کاشی، سرامیک
موزائیک و... تضمینی
09150071763
09156604365

37333/م

شرکت ساختمانی
پناه گستر پرند بارثاوا
کلیه امور مربوط به ساختمان بازسازی، 

تعمیرات، تغییرات کاشی، گچ، نقاشی و... 
32136444-09153581886

36812/م

کلیه تعمیرات ساختمان
کاشی، سرامیک، سنگ، موزائیک و 

لکه گیری گچ
تمیز و در کمترین زمان ویژه نوروز

09153250162

37582/ر

آبشار
آبنما- باربیکیو
طرح سنگ ویال

آنچه در رویا می بینید
09154157600

25213/ر

12
تخریب ساختمان

13
سنگ سابی

14
 باالبر و جرثقیل

                                                        15
خدمات ساختمانی و جوشکاری

1501
کابینت و ام دی اف

1502
شیشه سکوریت

درب و پنجره

1503
مصالح ساختمانی

1504
پیمانکاری ساختمان

آبشار و آبنما

29754/ر

پیمانکاری و خاکبرداری

 جواد

با لودر- بیل مکانیکی 
و کمپرسی

32734071
09158015800
09154062931

28470/ر

31957/ر

شرکت تعاونی
 تخریب و خاکبرداری 

میالد سردشت
کلیه لوازم تخریبی شما را 

به قیمت باال خریداریم

تحت پوشش بیمه ایران

مشاوره و بازدید رایگان

09151119277
09153146150
09153089501

33751585
مدیریت )رحمتی(

36111/ر

همشهریان محترم: شما میتوانید جهت اشتراک روزنامه قدس با تلفن های زیر تماس حاصل نمایید
051-37618044-37618045
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خریدار عادالنه
کلیه لوازم منزل نقداً - فوری

37232387-36570836
09155219941

24549/ر

خریدار کلیه
 لوازم منزل

یخچال ، آبگرمکن  
فرش ، ضایعات و 
خرده ریز انباری
32134674

09159127114
26593/ر

خریدار لوازم منزل
و ضایعات 

بدون تعطیلی 
)امیر(

32727239
09151202259
09399272443

27088/ر

خرید کلیه 
لوازم منزل

 و ضایعات و خورده 
ریز انباری

09155044993 جواد

15134/ن

عادالنه، منصفانه
خریدار مبل

سرویس چوب و...
فردوسی 09152142036

33922/م

خرید و فروش
لوازم منزل 

32769678-32766306
09158214553 حسینی

12083/س

لوازم منزل 
شما را به قیمت باال خریداریم

حسن زاده 32764629
09156518948
09156518949
09155094254
09379753582

35792/ر

فرش مهری
خرید و تعویض 

فرشهای نو و کهنه
دستباف - ماشینی - قالیچه
با عادالنه ترین قیمت

مهری 37280952

09153132712  
16462/ن

خریدار کلیه لوازم 
منزل )اردمه(

فرش- مبلمان- کابینت
یخچال- فریزر- ضایعات
09155578798
09395221661

32746241
29991/ر

خرید عادالنه
لوازم منزل و ضایعات
جهانی09156499792

32591341 29992/ر

سمساری رضایی
خرید و فروش انواع لوازم منزل و 

ضایعات با باالترین قیمت در اسرع وقت
33671363-09153585223

09386393586 24857/ر

خریدار نقدی
لوازم منزل 
و خرده ریزه انباری

37230029
09153058226
38073/مبدون تعطیلی 

یخچال ویترینی
1/5×2 متر، فریزر 4 درب 

ویترین قنادی 2 متری، قفسه 
پمپ باد به فروش می رسد.
09153253963
با قیمت باال لوازم

 منزل ضایعات فلزی خردریز انبار 
خریداریم  بدون تعطیلی

حیدری 09105519196
37111/ر09307443247

خرید عادالنه
لوازم منزل و ضایعات
رضایی09158516742

27086/ر

بهترین و باالترین خریدار
لوازم منزل فیروزی
09155135102

» حاج قاسم «
 32766296

31893/ر

خرید عادالنه
لوازم منزل و ضایعات

خرده ریز انباری
بهاری 09155102990

22686/ر

خریدار کلیه لوازم منزل اداری
علی

09156526491
37266286 24132/ر

هرچه باشدخریداریم
لوازم منزل ضایعات و خورده ریز انباری

09304182001
32536/م09154141517

سمساری ابراهیمی
LED و  LCD خرید

یخچال و غیره 
09154013495

37789/ر

لوازم منزل
و ضایعات شما را خریداریم

بدون تعطیلی - مقدم
32702851

09153053673
24503/ر

باالترین خرید
لوازم منزل 

از قبیل یخچال، فرش 
پکیج رادیاتور، آهن آالت 

و ضایعات و...
09159082776 صانعی

34783/م     09156135220

خریدار لوازم منزل
یخچال- LCD- مبلمان

38540902 عیدگاهی

09151218950
32686/ر

خدمات آبگرمکن 
محمدپور

تعمیر و تعویض منبع پکیج
36670124

09153252271

28073/ر

عضو
 اتحادیه

یخچال فریزر
عیب یابی ، شارژ گاز ، رفع 
نشتی برفک، انسداد، تعمیر 
نصب و فروش موتور ژاپنی 

آلمانی و مالزی ، نو و استوک 
با گارانتی شرکتی 

20 ماهه ، نقد و اقساط
09157699817
09357846674

33403/ر

تعمیر یخچال - فریزر
بخاری با 3 سال ضمانت
حسینی 09153242572

09354081282
32579207 37798/ر

عضو
 اتحادیه

سرویس و نصب یخچال 
فریزر، بخاری، شومینه، 

کولرگازی و سرخانه
09159092714
09384542960

35862/ر

شوفاژ- پکیج
سرویس- تعمیرات 
09153102461 -37657655

31566/ر

یخچال، بخاری، شومینه
آبگرمکن منبعی و دیواری

اجاق گازهای فردار
 ایرانی و خارجی

09153069223-33420459
35477/ر

آبگرمکن سازی شکاری
تعمیر و تعویض منبع با ضمانت 3 و 5 
سال آبگرمکن دیواری،جوشکاری در 

محل10/000 تومان
33126819-09151050169
32114268-09158261632

26247/ر

عضو
 اتحادیه

یخچال فریزر 
پارس سرما

تعمیرات انواع یخچال 
و فریزرهای خانگی 
و صنعتی، عیب یابی 

نصب موتور، شارژ گاز با 
ضمانت در منزل
14 سال سابقه

) عضو مجاز اتحادیه (
بازدید رایگان
37583233

09151034852
14920/ن

تعمیرات 
پکیج، آبگرمکن، بخاری، شیرآالت
09156904388

37840/م  36224233

کولر گازی
کلیه خدمات ، لوله کشی  

نصب و تعمیرات
09159703170خسروجردی

21312/ن

جوشکاری آبگرمکن دهقان
در محل 10/000 تومان

تعویض و تعمیر منبع آبگرمکن
09159075698

37322961 13613/س

آبگرمکن عبادی
تعمیر و تعویض منبع 

جوشکاری در محل 10/000 تومان 
09157119400-37345236

15424/س

تاسیسات آبرسانی عادل
عضویت 341- نصب و 

سرویس پمپهای تحت فشار، 
لوله کشی شوفاژ، سرد و 

گرم فاضالب و خرده کاری 
یاترمیم بنایی جوشکاری 

سیار حسینی نژاد 
09151133150
09377809495

32087/ر

آبگرمکن معدنی
تعمیر و تعویض منبع دیواری و 

زمینی و جوشکاری در محل
09353502759

23778/ر

 کولر گازی 
محمدی

فروش، نصب، خدمات 
اجرای لوله کشی مسی 

تهویه اکتیو 
نقد و اقساط

09157153122-36640822
35945/ر

عضو
 اتحادیه

آبگرمکن 
شکاری

تعمیر و تعویض منبع 
با 5 سال ضمانت  
جوشکاری در محل 

10000 تومان
32143700-09153184729
37390310 - 32112993

37578/ر

عضو
 اتحادیه

تخلیه چاه و لوله بازکنی
آسیا

32598405 - 37627044
09153030347
09151058868
09155007577

8088/سمجهز به 10 تن - 8 تن و خاور

تخلیه چاه و لوله بازکنی 

آرمان 
32574911

09159769801

22934/ر

تخلیه چاه
یاران

09155087041

09156585182
3770/م

لوله بازکنی و وصل اگو
تعمیرات ولی

نم زدگی - جرم گیری - رفع نم
رضا شهر - پیروزی 38825769
شاهد - فالحی 36234463
خیام - سجاد 37610630
ابوطالب - کالهدوز 37230536
وکیل آباد - کوثر 38825769
طرقبه - شاندیز - کارخانجات

09159821524

28788/ر

10304/س

تخلیه چاه متین
09155572705
09151070561

29476/ر32574863

لوله بازکنی
کاردان

ضمانتی
شبانه روزی
وصل اگو تخصصی

تشخیص با دستگاه 
رفع نم و بو100 درصد
ترمیم کف،سرویس با مصالح

تعمیرات لوله کشی
09159029510

8825264
15746/ن7285670

لوله بازکنی
باقری

09155219176
37282/م

عضو
 اتحادیه

                                                        16
خرید لوازم منزل

17
تعمیرات و خدمات لوازم منزل

18
تخلیه چاه و لوله بازکنی

37920/ر

فرش مشهد
بهترین خریدار 

فرشهای دستی و 
ماشینی و قالیچه 

پشتی و غیره
)بدون تعطیلی(
38675686
37278882

09151152865
09151174904

24276/ر

عضو
 اتحادیه

عضو
آبگرمکن  اتحادیه
بوتان

سرویس و جرم گیری
 با قطعات اصلی

 و تبدیل به کم فشار
32709907
32764859

09153159012

37701/ر

عضو
 اتحادیه

لوله بازکنی
گلپایگان

شبانه روزی
تلفن دفاتر مرکزی 

سراسر مشهد
36909280
37678076
36911412
38902414

25 سال سابقه و 100 
درصد ضمانت

رفع بو و نم زدگی 
بدون خرابی وصل اگو

38080/ر
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تخلیه چاه و لوله بازکنی
10 تن - 8 تن - خاور

32597333
09153131040
23093/ر09151223530

حفر چاه نو
الیه روبی چاه کهنه
09156174726
09156174725

22330/ر

تخلیه چاه سعید
سرویس دهی 

در تمام نقاط شهر
10 تن، 8 تن، خاور
09152039712
09332929495
09153012080

23295/ر

لوله بازکنی میدان شهدا
و فلکه آب

33646332
09151019537

36618/ر

الیروبی چاه کهنه
وصل اگو، حفر چاه جدید
حسنی 09156004380

37957/م

تخلیه چاه
09151071036

33437701
37118/ر33817764

تخلیه چاه و لوله بازکنی

 تابان
مجهز به 8 تن، 10 تن و خاور

37260271
33440743

32599773 شبانه روزی
09153031031
33089/ر09154013100

تخلیه چاه
 و لوله بازکنی

خاور، 8 تن، شبانه روزی
09153194278

09150024278-33962696

27846/ر

خدمات مقنی گری
لوله بازکنی ، حفر چاه نو ، الیه روبی 

چاه کهنه   )تمام نقاط شهر(
      09156174727

09156174728 18134/ع

مقنی
حفر چاه نو، الیروبی چاه کهنه

09153072652
09158220070

36667/ع

یی لیشو قا
فوگری  نسیمر

32422910-11
37656716
38402025
32420796

32231648-9
09157902973

عضو اتحادیه
سرویس

منظم و سراسری
مدیریت:امیری و پسران

37211/م

قالیشویی

خراسان
مظهر پاکیزه شویی 

و شستشوی فرشهای 
نفیس صادراتی با 

سرویس های منظم 
در تمام نقاط شهر 

شستشوی مبل و موکت
32217771-2
32113723
32124949
32139198
32258061
37597010

7851/س

 قالیشویی
گل افشان

33713389-37315799
32787006-37411404
32564441-36615852
33427503-38712275
33666021-37583283

21452/ن

عضو اتحادیه

قالیشویی
 آبان

38714483
38710030
37676149
38536383
36625346
37286940

سرویس دهی رایگان
تمام نقاط شهر

36267/ر

قالیشویی و مبل شویی

میالد
37314600 - 37339600

37649518
شستشوی اسالمی

16 سال سابقه

20471/ن

عضو
 اتحادیه

19
قالیشویی

34799/م

34895/ر

33007/ر

32304/ر

26964/ر

29475/ر

33066/ر

لوله بازکنی 
دقت
شبانه روزی
تشخیص ترکیدگی
و نم زدگی با 

دستگاه دیجیتال
100 درصد تضمینی

7663202 سجاد 
8230115 هاشمیه 
8401663 احمدآباد 
7663202 فردوسی 
5015132 آباد  وکیل 
6032154 امامت 
6652284 آباد  قاسم 
8401663 کوهسنگی 
8552579 رضا  امام 
8230115 برق  و  آب 

17276/ن

لوله بازکنی
 مشهد الرضا

وصل اگو
تشخیص ترکیدگی 

و نم زدگی
با دستگاه ترمیم 
کف سرویس با مصالح
38221813 پیروزی 
36909643 سجاد 
38825264 فردوسی 
کوهسنگی 38825264
37285670 مطهری 
36909643 معلم 
وکیل آباد 38221813
37285670 عبادی 
38825264 هاشمیه 
38221813 تیر  هفت 

15749/ن

28125/ر

37340/م
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قالیشویی آذر
آبکشی اسالمی

تضمین در شستشو
37645502
38710110
32144119
32741272
33869332

سرویس به تمام نقاط شهر
100 درصد اسالمی

37548/م

مبل وقالیشویی      

شرق
درجه یک 100درصد اسالمی

34 سال تجربه
هیچگونه ارتباطی با اسامی 

مشابه ندارد
37272787
33411300
32135656
38437110
32146769

09397396589
موسیوند بدون تعطیلی

عضو
 اتحادیه

21031/ن

قالیشویی
ثامن
38716002
33681897
37241977
38421087
36071034
33928714
با سرویس دهی منظم سراسر شهر

7850/س

قالیشویی گلستان
طرقبه

34263247-48
کهنمویی

09151224787
30 سال تجربه

32117/ر

عضو
 اتحادیه

32789/ر

33241/ر

34182/ر

21696/ن

32273/ر

32295/ر

25322/ر

7847/س

31885/ر

16280/ن

33187/ر

36941/ر
33691/ر

33689/ر

17834/ن

33690/ر

قالیشویی امیری
عضو درجه یک اتحادیه

با شستشوی 100درصد 
اسالمی با ضمانت بعد از 
شستشوبا دستگاه های 

تمام اتوماتیک
قاسم آباد ، وکیل آباد
پیروزی ، کوی امیر

خیام ، کالهدوز
36220174

راهنمایی،احمدآباد،کوهسنگی
 38417109

ابوطالب،عبدالمطلب،هدایت
37684638

طالب،طبرسی اول و دوم گاز
37653769

نخریسی،سیدی،ساختمان
33444814

بامدیریت وحید امیری
34398/ر

شرکت
قالیشویی
مشهد

عضو درجه یک اتحادیه
شعبه دیگری ندارد

قالیشویی هایی با پسوند
و پیشوند مشهد ارتباطی 
با قالیشویی مشهد ندارد

8933554-6
6512497-9
مدیریت : 
6512430

مجهز به دستگاه های
تمام اتوماتیک

12636/س

قالیشویی تهران
36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت 

رنگ ندادن و پاره نشدن
 به روش کامال اسالمی

با سرویس رایگان 1383/ع

عضو
 اتحادیه

قالیشویی 
پاتریس

شست و شوی متفاوت
 و سرویس دهی در

 کل سطح شهر
35251393
36621373
33491235

27183/ر
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قالیشویی
ملت

شستشو 
به روش اسالمی
تحت پوشش
 بیمه ایران

دارای مجوز رسمی
تلفن کارخانه :

36666330
36652820
32213433
تلفن دفاتر :

36611116
32220233
36098584

09155025428
09155048595
36580457

22776/ر

قالیشویی
علوی

تلفن کارخانه
32486800-2
دفتر مرکزی
37282882
37275106
32567201

09154148157

35962/م

عضو
 اتحادیه

 قالی شویی 
فرش آرا
می بره ، می شوره ، می یاره

تخصص در شستن فرش های کرم 
و دستی نفیس و موکت
35228158
36639420
32744596
37425262
32238403
33424542

09156544925

27184/ر

عضو
 اتحادیه

قالی شویی
 آرمان

شستشو به روش اسالمی
با کیفیت عالی

38713014 -38767089
36215852 -33867553
38915409 -33440052
37346359 -32767773
37235805 -38222540

37050/ر

قالیشویی و مبل شویی

ملل
اعتماد شما، اعتبارماست

36236302
37239959
33449020
32709280
32172024

09152542003

35985/م

قالی شویی سینا
تضمین کیفیت

شستشوی 100 
درصد اسالمی

سرویس دهی به تمام 
نقاط سطح شهر مشهد
36070633
38521514
37257709
33658257

31612/ر

قالیشویی 
فردوسی
35229889
32299889 
37119889
33729889

کهنمویی
09156004787 

عضو
 اتحادیه

32150/م

قالیشویی
ارمغان

شستشو به روش پهن شویی
رفوگری و مبل شویی

تلفن

33014
رسیدگی به شکایات 

32426353
تحت پوشش وزارت تعاون

شماره وایبر
09215270931

36257/ر

قالیشویی 
ماهان

با ضمانت قبل و بعد شستشو
100درصد بدون چروک ،رفوگری
   32423484
   32421002

36237456 
32123429 
32731782 
37345304 
33750666 

09154241996
سراسر شهر بدون تعطیلی

9855/س

عضو
 اتحادیه

قالیشویی
لعل 

خراسان
شستشوی فرش به روش اسالمی

32724358
32736605
37338149

09159750673
09363370712
سرویس دهی تمام نقاط شهر

16780/س

قالیشویی مرکزی
ماهان

با ضمانت قبل و بعد شستشو
36055618
32718279
38211056
32745677
32423484
32421002
36237456
32123429

09153029365
سراسر شهر بدون تعطیلی

35807/م

قالیشویی 
اطمینان

نامی آشنا و مطمئن     
33850014-32216431
62 الی33872259
32672161
32672850 09151130470

28664/ر

  تفکیک کنتورگاز
لوله کشی گاز )روکار- توکار(

تعمیرات نرده
نقد    سمیعی   اقساط
09153088155

26330/ر

عضو
 اتحادیه

گروه فنی و مهندسی 
وحیدی

گازرسانی )خانگی، تجاری، 
صنعتی( اجرای نرده های 
لوله ای )فرفورژه و قوطی( 

تفکیک کنتور
35311896

09151159950
مدیریت وحیدیان

32134/ر

عضو
 اتحادیه

حفاظ بوته ای
تولید انبوه : کمانی و میلگردی

38920147
36554/ر

ضامن حفاظ
آکاردئونی، روالپ، کشویی مغازه 

برقی کردن درب- تعمیرات و سایبان
09153172301

35227028 27035/ر

خدمات گازرسانی قائنی
نرده و گاز

09154223125
09153193214

36806/ر
عضو

 اتحادیه

 گازرسانی پوالدگستر
توکار، روکار، خرده کاری و 

انواع نرده
09153246209
09384386209

35709/ر

عضو
 اتحادیه

20
نرده و حفاظ و گازرسانی

10153/س

37951/م

10173/س

9035/س
33636/ر

قالیشویی آبنوس پارس
شستشو به روش

 100 درصد اسالمی
33772479
38713312
32152145
32173242
36011820

سرویس دهی به تمام نقاط شهر

37915/ر

مجتمع قالیشویان
قالشویی خراسان- ابریشم خراسان

قالیشویی شاهد
آزادشهر    36095733
 کارخانه   32115270

با مجوز رسمی اتحادیه فرش خراسان
میبره ، میشوره ، میاره

 مدیریت 09158171152
09150054905

35484/ع

قالیشویی
 محمدیان

شستشوی اسالمی فرش
قالی، قالیچه، موکت 
با دستگاههای مدرن قالی شویی

36043955
32518615
مدیریت:  محمدیان
09151178251

36968/م

23294/ر

قالیشویی

آوا
با ضمانت بیمه ایران
شستشو مبل و موکت
32224316
32124477
32121122
38414952
36099030
36073808
32794128
38716001
37597030
38546798
33681898
37241933

)با سرویس منظم سراسر مشهد(

7846/س
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حفاظ سازان منصف
تولید انبوه حفاظ های روی دیوار 

ساده کمانی ، بوته ای 
 قیمت مناسب نصب رایگان

09153082484
29477/ر

حفاظ پله
سایه بان، تعمیرات درب و پنجره

قیمت مناسب
34649/ر09378141590

 گازرسانی ترابی
تفکیک کنتور ، نرده
09159137066

35606/م37124005

عضو
 اتحادیه

گازرسانی
تفکیک کنتوربدون

 قطعی گاز با  تائیدیه 
 نقد       سمیعی      اقساط

09159073297 -37536753
09155597618 26323/ر

عضو
 اتحادیه

ساخت انواع درب و پنجره
 نرده، پله و سایبان
 با قیمت مناسب
09152015519

09151215519 کالته عربی
35239/ر

کارگاه یوسفی
سازنده دربهای توری

و کشویی مغازه
حفاظ و آکاردئونی

09352338388-32586500

36813/م

عضو
 اتحادیه

لوله کشی گاز
نرده لوله ای، تعمیرات گاز

33640007
09153182411
مدیریت : کرمی

اقساطنقد
34486/ر

حفاظ آکاردئونی
با کیفیت قیمت فوق العاده 

09152545568
27033/ر

انواع حفاظ
از تولید به مصرف درب آپارتمان و 

آکاردئونی 3 الیه، نرده پله، پارکینگ و... 
رنگ کوره ای نصب و حمل کامال رایگان
صنعت کار 09151183082

37565/م

تزئینات نگین
شست وشوی تخصصی پرده

09151117670
35083/ر38792099

خدمات نظافتی
 پاک گل فرهنگ

پله، پیلوت با مواد شوینده رایگان
36630630

09155129845
37718/ر

 مبل شویی رها
تخفیف ویژه هتل ها و 
مساجد خشکشویی مبلمان 

فرش موکت با دستگاه در منزل
خیام، هدایت، ابوطالب

37512021
وکیل آباد، الدن، صیاد

35099240
هاشمیه، فکوری، 7 تیر

38829148
آبکوه، سجاد ، فرامرز

37251138
سراسری

33922731
32456/ر

عضو
 اتحادیه

خدمات کارگشا
اعزام کارگر روزمزد خانم 
مراقب سالمند پله پیلوت
32742540 -41

37674/م

شرکت خدمات 
زرین فا ثبت 35495 

نظافت پله و پیلوت اعزام کارگر 
دائم و روزمزد

38675602 -09151133164
37110/ر

نظافتی رویان
نظافت تخصصی ساختمان های نوساز با 

دستگاههای پیشرفته مکنده آب و خاک و 
پولیشر شستشوی اسالمی )آب کر( فرش مبل 
موکت، بدون جابجایی دیوار شویی پله و پیلوت

 اعزام کارگر، تضمینی بدون تعطیلی

09367467382
09157699817

34289/م

عضو
 اتحادیه

آرش
شماره ثبت 53376

کلیه امور نظافتی پله و پیلوت 
تحت نظارت بازرس و اعزام کارگر 

تخفیف ویژه
قاسم آباد )تخصصی( 36223020

سراسر شهر 36074829
بدون تعطیلی 09150603849

36652/ر

مبل شویی 

ُرهام
خشکشویی مبلمان، فرش، موکت با 

دستگاه در منزل )بدون تعطیلی(
پایداری، رهایی، دالوران

38223556
پیروزی، سرافرازان، رضاشهر

38641152
سیدی، صبا، بهارستان

33120671
طالب ، مفتح، طبرسی

32716680
امام رضا، عدل خمینی، کوهسنگی

38517871

28471/ر

عضو
 اتحادیه

نظافتی بهار
موکت ، مبل

37249038
) با 30 سال سابقه کار (

37193/ر

مبل شویی 
آلما

خشکشویی مبلمان ، فرش 
موکت، توسط پرسنل 
متخصص با دستگاه در منزل

38229347-35099177
38921413-38647112
33871679-33490142
38517579-37330767
37660520-32742928
32223675-36614354

28466/ر

رضوان
نظافت کلی

مبل موکت قالی
بادستگاه،اعزام کارگر
38427323
38553131

32308/م

ارم مبل شویی 
سریع ، تمیز ، ارزان

خشکشویی مبلمان، فرش، موکت با 
دستگاه در منزل بدون تعطیلی
سجاد، فرامرز، ابوطالب

37668502
پیروزی، هاشمیه، وکیل آباد

38472275
قاسم آباد، آزادشهر، معلم

36214515
نخریسی،مصلی،سیدی 

33421362
خواجه ربیع،عبادی،مطهری

37326346

36792/م

عضو
 اتحادیه

هستی
شستشوی فرش، مبل 
موکت، کف تضمینی با 
دستگاه مدرن در محل 
09381393069

38820089
37839/م36108340

عضو
 اتحادیه

شرکت نظافتی
پاتریس

بی نظیر در رقابت - شست و 
شوی نظافت کلی ساختمان با 
دستگاه های مدرن در منزل 
متخصص در شست و شوی 

انواع فرش - مبل - موکت  با 
دستگاه های مدرن در منزل 

33424542 - 37425662
32238403 14134/س

نماشویی ونظافتی شرق
نظافت کلی ساختمان

 مبل، موکت و قالی با دستگاه 
و مواد شوینده

09156544744
37707/ر

خدماتی نیک اندیشان
شستشو و ُکرشویی فرش
مبل، موکت، سرامیک با 
دستگاههای صنعتی در 

منزل شما
09156615833
09376107816

مشهد و گلبهار
34990/ر

 نظافتیآیسان
خشکشویی فرش - موکت  
مبلمان و نظافت کلی ساختمان

اعزام کارگر خانم و آقا
تضمینی

) رزرو ویژه آخر سال (
35228934-35228935

09155573702

23030/ر

عضو
 اتحادیه

پله، پیلوت
نیروی ثابت همراه لوازم و مواد 
شوینده 100 درصد تضمینی

   شستشو با کارواش
09370367254

37962/م

نظافتی نیمروز
متخصص در نظافت ساختمانهای

 نوساز، منازل، هتلها و ادارات با 
دستگاه پیشرفته

اعزام کارگر روزمزد خانم و آقا 
09384864971
37955/م   38474685

تزئینات تعاون
کاغذ دیواری، کفپوش، پارکت

موکت، کرکره افقی زبرا
انواع پرده تور با تخفیف ویژه 

شید و شرشره
نقد و اقساط

09153004595
38929217-18

بین معلم 36 و 34 پ 878

28597/ر

مبل مهدی )عزیزی(
ساخت - فروش - تعمیر

 و تعویض رویه
37641237

09153130286
8692/س

عضو
 اتحادیه

مبل ارم تهران
فروش و تعمیرات تخصصی 

انواع مبلمان با ضمانت کتبی 
با دوخت ترک و ابرهای فشرده 

و رنگ کاری تخفیف ویژه 
کارمندان و بازنشستگان

حمل و نقل رایگان
37341527

09155189208
31958/ر

عضو
 اتحادیه

تعمیرات انواع مبلمان 
راحتی و استیل ایرانی
و خارجی - بازدید رایگان

09155037116
14135/س

خدمات مبل احمد
ساخت تعمیر تعویض رویه

انواع مبلمان
09153100793عزیزی مقدم

34759/م

مبل هومر
تعمیر و رنگ آمیزی استیل و راحتی
با 15 سال سابقه حمل و نقل رایگان
36909774 -09150757400

35978/م

کاور مبلمان
پارچه ای و پالستیکی

09153122532
09368481242

35617/ع

کاور مبل صدف
تلقی و پارچه ای تحویل 24 ساعته
36909913-36514290

09153154139 35110/ر

تهران کاور
تلق و پارچه ای
36909700

09155173195 
25779/ر

کیهان سم
مبارزه با ساس، سوسک، جوندگان 
موذی با مجوز بهداشت و مجهز به 

دستگاههای تخصصی
8و38715277

09215247951
25010/ر

سبزآراد خراسان
ریشه کنی تضمینی سوسک، 

موش و حشرات موذی 
بهداشت  وزارت  از  رسمی  مجوز  با 
بادو مجوز بهداشت و جهاد کشاورزی

36083335-09153073318
09159174146 32262/ر

تخفیفات ویژه بیمه ای
ثالث و بدنه
32729674

09158154611
36634/ر

بیمه ایران
با تخفیفات ویژه ثالث

 و بدنه شرایط اقساط

09159162900
37641134

35715/ر

مشاوره رایگان )استثنایی(
پوست، مو، الغری
05137245569
33554/م09015926660

واگذاری کلیه لوازم و وسایل 
آرایشگاه زنانه

09154074364
38036/م

21
خدمات نظافتی

22
تزئینات داخلی ساختمان

پرده و مبلمان

25
سمپاشی

27
خدمات بیمه تای

28
خدمات آرایشی و بهداشتی و پزشکی

نظافتی جنت
50262

مدیریت مغانی
پله و پیلوت و نظافت کلی
مواد شوینده و لوازم با شرکت

09150093924
09373446570

33731288-38475587
23599/ر

37344/م

34676/ر

37342/م

مخاطبین محترم:
لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص وضعیت اشتراک و کیفیت توزیع روزنامه به شماره 300072304 پیامک فرمایید

سازمان توزیع و مشترکین روزنامه قدس
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آتلیه فیلم و عکس
با قیمت پیشنهادی شما
 و اقساط دلخواه شما

09156001398

35023/ر

توسیران گرافیک
به ما سفارش چاپ ندهید!

اما آخرین قیمت را از ما بخواهید
37333881

09023010014
32649/ر

چاپ با قیمت عالی 
کاتالوگ، بروشور، ست اداری

37134044
38027/ر

برچسب اموال
ویزیت، انواع مهر و پالک

09156264622
38786951 38059/ر

ایرانیان پارت
فروش اینترنت بی سیم

وایمکس مبین نت و ایرانسل 

تحویل آنی )نقد و چک(

فروش مودم های

 g4 و g3ADSL wifi 

خرید مودم های کارکرده 

وایمکس 70 هزار تومان 

)تحویل رایگان(

09358603009
09153177432

32121570

35741/ر

31767/ر

بهترین قیمت و تسویه
کامپیوتر و لپ تاپ
موبایل، دوربین و لوازم جانبی
پخش کلی و جزئی

www.tcmco.ir
بازرگانی معین

37133300
37233300

»کالهدوز 36 پالک 67«

34040/م

تدریس تالشگران
تقویتی ، تجدیدی ، کنکور 
 عربی ، انگلیسی ، ادبیات 

تعیین شهریه با شما
33669903 - 09154188220

31456/ر

آموزش تایپ فارسی
و انگلیسی بدون نگاه

در 5 جلسه )تضمینی کتبی( 
Keytype.ir

09357308844
37428/م

دیپلم سریع و آسان
تمامی رشته ها
ادامه تحصیل در دانشگاه 

بدون کنکور
38432781
38427434

09357669779

35227/م

سیکل
آسان، ارزان، فوری 

مشاوره تخصصی رایگان
802و38550801

38552520-09155229545

29728/ر

باغ تاالر
ترنج

بلوار توس 33 - شهرک پردیس
09153020337
8189/س09396430665

باغسرای 
جهاد نصر)زنبق(

قاسم آباد- میثاق 38

ورودی از 50 نفر

 به باال رایگان

غذا پرسی 7000 تومان

ظرفیت زمستانی 250 نفر

09159112437

36232326 قدیمیان
34546/م

باغسرا و تاالر
 رایگان

36779031
09152000045

29726/ر

کرایه چی ونوس
میز - صندلی - فرش - ظروف 
چینی - مالمین و سیلورجات
38402530 - 38442074

8392/س

دامداری کوهستانی 
گوسفند

09154873820
33714718

35684/ر

دامداری نصیری
09151254964

35241/ع

دامداری مقدم
) گوسفند (
09151135477

09159098896-32594258
28997/ر

دامداری موسوی 
شبانه روزی

گوسفند نرینه
عقیقه-حجاج- عروسی

09155495322

37830/ر

دامداری 
حاجی افشار

09158755521
32705/م

استخدام بدون سرمایه
در منزل خودتان
هفته 480 به باال

پیک+ آموزش رایگان )بیمه(
36021878 38035/ر

به تعدادی بازاریاب جهت 
پخش بلور در سطح 

استان خراسان نیازمندیم
با پورسانت عالی
09194090955
09154038525
09395991454

37350/ر

به یک نفر خانم حسابدار 
مسلط به کامپیوتر نیازمندیم 

محدوده طالب
37894/ر32738812

صبا اندیشه
به تعداد زیادی نیروی حسابداربا حقوق و 
مزایای عالی بعد از دوره عملی و تخصصی 

نیازمندیم - احمدآباد رضا 5 پ 35/2 
38444397-09153090321

ثبت 
1772

36268/ر

استخدام فوری حسابدار
با حقوق و مزایای عالی همراه 
با دوره عملی حسابداری و نرم 
افزارهای مالی و پشتیبانی رایگان

38439767-09157590590
31549/س

به تعدادی خانم جهت 
نگهداری از کودک و سالمند 

به صورت روزانه و شبانه 
روزی نیازمندیم. 

35594/م   36228053

به دو نفر فروشنده ماهر  خانم
محجبه جهت فروشندگی 
قاب و گل بمدت یکماه 

تمام وقت نیازمندیم.
09158970480

38044/م

به تعدادی نیروی جوان 
جهت کار نیازمندیم

ترجیحاً در محدوده قرنی
38039/ر09215229218

به تعدادی پیک موتوری بادرآمد 
روزی 60000 تومان
به باال تضمینی نیازمندیم.
38531492  

امام رضا 15- پاساژ قائم طبقه پایین
38075/م

به تعدادی موتورسوار جهت کار 
در پیک موتوری در محدوده 

جاده کالت نیازمندیم.
09152300095

32605555 38076/م

آموزش رایگان
وسایل آموزش رایگان 

 تابلو فرش،  فرش - گلیم - گبه  
مدرک تضمین کار

09155164868 - 32147220
32681/ر

کلیه خانم های جویای کار 
اگر دنبال کار هستید به ما 

مراجعه نمایید.
فلکه ضد، جمهوری )1( پالک 28

شهرک دانیال 36376/م

استخدام کارشناس
نرم افزار خانم جهت پشتیبانی

 سایت نوبت کاری

32257747-32285407
37562/م

خرید ضایعات رنگی 
به باالترین قیمت روز
مس، برنج، معرق، 

آلومینیوم آهن آالت 
ذوبی و مصرفی

37331227
09155046413

35230/م

خرید ضایعات و آهن آالت
)مس ، آلومینیوم(خرده ریز 

لوازم منزل و مغازه)قفسه ،ویترین(
09151203066

37528/ر

  خرید آهن آالت
تخریبی و ضایعات و ...

09153146104 غالم آذر
09351947298

27722/ر

عضویت
833

خرید ضایعات توس
36573709

09153595270
24233/ر

خرید ضایعات رضوی
آهن - مس - درب و پنجره 

یخچال و ...
09159718432
09393646391

24230/ر

باالترین خرید
انواع ضایعات فلزی در محل

منازل و شرکت ها
09157198354
27925/ر09307816710

29
عکاسی و فیلمبرداری

30
خدمات چاپی و مهرسازی  

31
خدمات کامپیوتر و اموراداری

33
آموزشگاه ها 

35
تاالر پذیرایی و مهمانسراها

38
فروش مواد غذایی

40
استخدام و کاریابی

41
خرید و فروش ضایعات

3601
کرایه چی

4001
بازاریاب

4003
حسابدار

4006
خدمتگزار        

4008
فروشنده و صندوقدار

  4010
کارگرساده

4015
پیک موتوری 

4016
جویای کارو خوداشتغالی

4017
مشاغل گوناگون 

9782/س

به تعدادی بازاریاب خانم و آقا 
با سرمایه حداقل 200/000 
تومان بادرآمد نامحدود نیازمندیم

33655183
09153586834

37303/ر

به یک ویزیتور خانم
جهت پخش روغن موتور 

نیازمندیم.
09159227002

38014/م

به چند بازاریاب حرفه ای 
خانم با پورسانت عالی 

نیازمندیم
09152300095-32605555

37708/ع

بهترین خریدار ضایعات 
برادران طاهری

با قیمت باال
آهن، چدن، مس، آلومینیوم، 
پالستیک، کارتن،کاغذ باطله و غیره
 کارخانجات به طور شبانه 

روزی مشهد و حومه
09156013512
09108424240

37835/م

42
سرمایه گذاری و مشارکت

سند از شما؟
تامین سرمایه از ما !!!
سرمایه نزد شما ؟
مدیریت امور از ما !!!
سود نصف از شما !!!
نصف از ما !!!

09198330772

37085/م

اخذ تسهیالت بانکی و آزاد 
با سند تجاری، مسکونی و 
پایانکاردار، زمین، معدن و 

غیره باالی 1 میلیارد
32712062

09150587764
09388138772

34666/ر
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جذب ضامن 
و معرفی ضامن
به کلیه بانک ها و موسسات
در کمترین زمان ممکن

37678354
09393812195

19636/ن

معرفی ضامن
38558174

09150767304
25677/ر

جذب و معرفی ضامن
جهت امور بانکی و غیر بانکی

09150639172
09150639173

29378/ر

چک آزاد جهت بانک
موجود است

امتیاز وام شما را خریداریم
09215019220

37556/م

ضامن 
جواز کسب به جز 

بانکها و موسسات مالی
09308851498

35596/ر

معرفی ضامن
کارمند ، کاسب 

چک آزاد
جهت ضمانت وام شما

37678354
09393812195

19637/ن

دو ضامن کاسب برای 
وام 10 م

نیازمندیم. بدون واسطه
09358210936

37650/م

به 12 م سرمایه جهت 
خرید خودرو نیازمندیم

بازپرداخت 10 ماهه با سود 
50 درصد سند خودرو بنام 
شما و تحویل شما+ 18 م 
چک ضمانت و در صورت 

تمایل تعهد محضری
09355374595

37793/ر

گروه مشاورین آلما

 72م
وام مسکن

نقدا خریداریم
فوری

36639090
09354559293

36831/ع

امتیاز وام 10 م فوری 
با ضمانت کاسب خریداریم.

)بدون واسطه(
09358210936

37649/م

به یک ضامن حقوق بگیر 
بانک ملی نیازمندیم
جهت وام ده میلیون
38034/ر09398295039

کارگاه مجاز تخصصی 
تعمیرات انواع کمک فنر
اتومبیلهای سواری در حال 
فعالیت به 10 میلیون تومان 
سرمایه با پرداخت سود علی 
الحساب ماهیانه و تضمین 

پرداخت اصل سرمایه به صورت 
قرارداد محضری و سفته 

نیازمند است
09154042050

38022/ر

سرمایه 50 م به باال
پرداخت فقط با سند

09150690767
37639047 25284/ر

37694/ر

وام
جذب و معرفی ضامن 
جهت امور بانکی و غیربانکی

09154036019
09154036025

32042/ر

جذب و معرفی
سند - کارمند و جواز کسب 

به غیر از امور بانکی
09304418757
09304418767

36266/ر

آخر از همه با ما تماس بگیرید
معرفی ضامن کاسب
 کارمند، چک آزاد

 از کلیه ضامنین کاسب 
و کارمند با پورسانت باال 
و تسویه نقدی دعوت به 

همکاری می شود
09365494411

37797/ر

فرهنگیان محترم 
فقط درفروشگاه فرهنگیان 
سناباد می توایندطال و 
سکه دراقساط یکساله

 بدون پیش پرداخت خریداری نمایید
فروشگاه فرهنگیان سناباد

38470332
36472/ر

فوری                فوری
ضامن کارمند، کاسب صفر 3 
فقره وام 10 م و 20 م و چک 

آزاد موجود است
09150674878

37577/ر

ضامن معتبر 
می خواهید؟

بدون واسطه بانکی و غیربانکی 
آماده ضمانت هستم
09156954413

38082/ر

جذب ضامن 
پورسانت نقدی

09156178144
38037/ر

معرفی ضامن
بدون پیش پرداخت
09150522453
09014341117

به ضامن کاسب با پورسانت 
7% تسویه نقدی نیازمندیم

37582422

32924/ر

جذب و معرفی ضامن 
کاسب و کارمند
09190646350
09380614380

35855/ر

چک آزاد جهت 
افراد معتبر

09150028438
37351/ر

خرید وام شما
به باالترین 

قیمت
37678354

09393812195
19635/ن

سند
کاسب وکارمند

جهت امور غیر بانکی
جذب و معرفی

09370728900
27123/ر

خرید و فروش
چک آزاد

09013492181
37584/ر

وام فوری 
ویژه کارمندان

09150011562
37662/ر

25622/ر

رفع 
سوء اثرچک
طبق ضوابط بانکی

38449926
09367703353

35616/ر

11335/س

وام
09151115097
)5خط(37655560

اطالعات اخذ وام 
بدون واسطه در سایت

WWW.LCVAM.COM

29106/ر

24840/ر

22565/ر

11332/س

معرفی ضامن
 کارمند و کاسب

جهت امور بانکی و 
غیربانکی

09157356963
38931141

34662/ر

34791/ر

وام از 50 م الی 150 م
با کمترین نرخ سود 

بانکی و در کوتاهترین 
زمان ممکن در قبال 

وثیقه ملکی
09150072848

35210008
37843/م

35615/ع

چک آزاد 
معتبر

جهت وام
 ضمانت و ...
09383752979

36251/ر

36827/ر

فوری
پرداخت وام از 10 م تا 50 
م با ضامن در کمترین زمان

جذب ضامن با پورسانت باال 
درآمد عالی- معرفی ضامن

35218239
09354646009

29263/ر

مشاوره 
تخصصی 

وام
مشهد و شهرستان

فقط با سند مسکونی
50 م و 100 م
سود 23 درصد

500 م الی 1 میلیارد 
به باال

09354604675
36065957

فک رهن
09354463563

36068987

27781/ر

28564/ر

35214/ر

نیازمند فوری
کارمند- کاسب

جذب و معرفی ضامن و معرف بانکی
09011992196

33880/ر



15 سه شنبه   5   اسفند   1393

جذب و معرفی ضامن 
جهت امور بانکی
09150610971
09150610972

35299/ر

وام از 500 میلیون الی

 1 میلیارد آماده واگذاری 

09150519772
37842/م

سند سبک و سنگین جهت 
امور غیربانکی هر نقطه از کشور

32712062
09396341486
09150587764
09388138772

جذب و معرفی ضامن 
کاسب و کارمند جهت

34669/ر امور غیربانکی

مفقود شده
برگه سهام 1 سهمی اینجانب 
انیس معاون فرزند علی اکبر 
 2687 شناسنامه  شماره  به 
 31146 سهامداری  کد   و 
مربوط به شرکت گردشگری  
ابرده علیا مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط  می باشد.

38011/م

مفقود شده
اینجانب  سهمی   4 سهام  برگه 
علی  فرزند  معاون  زهرا  فاطمه 
اکبر به شماره شناسنامه 2092 
 11891 سهامداری  کد  و 
گردشگری  شرکت  به  مربوط 
از  و  گردیده  مفقود  علیا  ابرده 
باشد. می  ساقط  اعتبار  درجه 

38012/م

43
مفقود شده

35987/م

27621/ر

26125/ر

33354/ر

11334/س

فروشگاه باطری تعاونی
عضویت 116

باطری 55 آمپر صبا 125 هزار تومان
باطری 60 آمپر صبا 135 هزار تومان
باطری 66 آمپر صبا 145 هزار تومان
خیابان وحید- نبش وحید 14

 09153001751

36909/م

کمپ بانوان امید آزادی
فردوسی شاهنامه 61 

09154441671
خانم بهنام 36258/ر

مرکز اقامتی درمان اعتیاد

زندگی دوباره
قاسم آباد، بلوار شهید فالحی
بلوار فاطمیه، فاطمیه یک پالک 6
نوذری  09159118610
دفتر      35235605
خاتمی  09158758610

37561/م

44
متفرقه

47
ترک اعتیاد

      قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای علی اصغر سلمانی مسؤل دفتر

 مشاوره امالک چهل ستون  به شماره عضویت 8623

 به نشانی بلوار وکیل آباد نبش سیدرضی جنب پالک 405

قصد کناره گیری از شغل خود را دارند لذا از کلیه متعاملینی که دردفتر مشارالیه 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 بگیرند .

الزم به توضیح است در صورت عدم مراجعه در زمان فوق و یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه 

اتحادیه هیچگونه مسؤلیتی در قبال مشکالت و ادعای های احتمالی بعدی نخواهد داشت.

تلفن تماس دفتر مشاور امالک :09155009142 

روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد 38032/م

پرداخت سود 
پول در حساب خودتان
09154290600

14664/ن


