
پنجشنبه ٩ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٥
٣٣

دامپرور� نصير�
 عرضه گوسفند زنده و خونی با ذبح 
اسالمی همراه با قصاب به صورت

شبانه روزى ٠٩١٥١٢٥٤٩٦٤ 
٩٥٢٥١٠٢٩/ ق

٩٥٢٩٣٩٠٦/ ط

دامدار� ميرزا5�
گوشت گوسفند نرینه با قصاب 
و سرویس رایگان شبانه روزى

٣٨٤٦٤٨٨٧- ٠٩١٥٢٠٠١٠٢١

دامدار� نوخندان
گوسفند خون�

 

٩٥٢٧٢٧٤٦/ م ٠٩١٥٧٣٧٩٤٩١

٩٥١٦٨٢١٤/ ط

دامدار� افشار� 
گوشت گوسفند نرینه

 با هر توان مالی
 براى تمامی مجالس شما 

با قصاب و سرویس رایگان  
  ٠٩١٥١٠٥٨٣٥٨
٠٩١٥٩٧٦٧٢٧٩

دامدار� حداد� 
گوشت گوسفند 

با قصاب
سرویس رایگان 

جهت قربانی و عقيقه و مجالس 
٠٩١٥٣٣١٢٠٣٧
٠٩١٥٣٠٣٩٩٦٢

٩٥٢٥٩٢٢١/ ف

٩٥٢٧٩٢٩٠/ پ

دامدار� صبور�
همرا ه باقصاب وسرویس رایگان

٠٩١٥٩٠٢٨٩٨٠
٣٧٦٣٢٩٧٨

ملود�
هزینه کامل آرایش 

عروس را در
 آرایشگاه هاى

 برند مشهد بدون 
قيد و شرط از ما 

هدیه دریافت کنيد.  
٣٨٤١٦٨٨٦

٩٥٢٦٤٣٦٧/ پ

٩٥٢٥٠٢٧٠/ م

 آتليه د� 
 طالب نبش چهارراه برق 

 ٣٢٧٣٨٢٩٦-٠٩١٥٢٠٢٠١١٥

ع�اس� و فيلم بردار� صنعت�
تصویربردارى تخصصی 

همایش ها ساخت تيزر و مستند
نعيمی٠٩٠٣١١٠٣٨٨٥

٩٥١٥٦٦٩٦/ م

٩٥٢٣٣٧٥٢/ ق

 استود5و وزش
مراسم شب چله شما عزیزان 

باهدیه ویژه ميوه آرایی،سفره آرایی
٣٦٦٣٥١٣٥-٠٩١٥٨٠٤٩٤٥٠ 

آرماند5س
پکيج ویژه- هاشميه ١١ پالک ١۴

٩٥٢٣٨١٣١/ ف٦-٣٨٨٣١٤٧٥

آتليه تخصص� انوش
کودک. عروس .اسپرت

٣٦٦١٦٠٦٦
٩٥١٠٢٥٢٧/ ط٠٩١٥٣٠٩٣٤١٤

٩٥٢٦٨٦٩٠/ ق

Cاستود5و ملوس
قابل توجه دامادهاى کم درآمد

 هزینه کم کيفيت عالی -هدایا ؟!
٠٩١٥٣٠٣٩٥٩٧-٣٨٩١٩٦٠٣

آتليه بهرخ 
٧٠% تخفيف، خدمات فيلم و عکس

٠٩١٥٣٠٨٣٠١٢
٠٩١٥٦٨٥١٧٣٥

٩٥٢٧٣٧٥٠/ ق

 rآتليه پالر
۵٠%تخفيف ویژه

 DSLR تصویربردارى
کرین ، هلی شات

همراه با هدایاى ارزنده
٠٩١٥٣١٨٦٦٣٤

٩٥٢٨٨٩٦٨/ ق

٩٥٢٧٨٤٩٠/ د

استود5و صابر
 سناباد ۵۴

 ٠٩١٥١١١٦١٩٣

 آتليه بانو
 قيمت استثنایی+ کيفيت
ویژه عروس و داماد 

٠٩١٥٥٥٩٩٦٧٢-٣٧٢٨٤٥٥٥ 
٩٥٢٥٢١٧٣/ ب

٩٥١١٧٩٥٦/ ط

نو انوش 
آتليه تخصصی کودک 

(روزهاى تعطيل باز است)
٣٦٦١٥٢٩٤-٠٩٣٠٦٢٦٠٠٦١

فيلمبردار� �يفيت عال�
ارزانتر از همه جا        فقط ... ؟
  ٠٩١٥١١٥٥٩٩١

٩٥١٣٨٨٨٧/ م

آتليه �هن د5ار 
استثنایی  قيمت  عروس  تخصصی 
ویژه زمستان ٠٩١٥٥٥٢٠٠٦٠

٩٥٢٩٠٤١٤/ ر٣٥٠١٧١٤٥

آتليه روشا 
فضایی متفاوت

 کليپ اسپرت، هدیه 
٣٦٠٨٠٢١١-٠٩١٥٣٠٠٦٤٥١

٩٥١١٠٠٨٦/ ف

خدمات مجالس

 پارسا
کرایه انواع: ظروف ميز،مبل 

صندلی LCD، فرش، رقص نور
خجسته ٣٦٠١٩٥٧٥ 

٩٥١٠٩٨٢٨/ پ٠٩١٥٥٣٣٥٣٨٩

٩٥١٩٩٠٣٣/ ف

�را5ه چ� �وثر
 انواع صندلی ميز، ظروف، فرش 

سيلورجات، باند، رقص نور 
٣٨٨١٣١٨٧-٠٩١٥٤٤٤٨٤٤٠

٩٥١٣٨٠٨٥/ خ

�را5ه چ� ماهان
انواع ميز،صندلی و ظروف

٠٩١٥٠٠٤١٠٥٠-٣٨٤٥٦٤١٢

ظروف �را5ه مقصود  
 انواع ميز، صندلی، ظروف پذیرایی 
سيلورجات ٠٩١٥٥٠٣٥٢٨٦ 

 ٣٧٢٦٨٠٧١-٠٩٣٣٨١٥٦٥١٥
٩٥١١٠٤٣٢/ ب

٩٥٠١١٣٤٠/ پ

مركز خدمات پذ5را5�
كرایه ميز، صندلی و انواع ظروف

٠٩١٥٥١٨٤٣٩٨
٣٨٧٨١٤١٠

٩٥٢٠١٩١١/ پ

موسو� �اشمر�
ميز، صندلی، ظروف، فرش

بسيارشيک
٠٩١٥٣١٣٥٣٣٢-٣٨٨١١٧٧٠

٩٥٠٧٧٣٠١/ پ

اجناس �را5ه 
مصطف�
صندلی- مبل- ميز-ظروف

فرش-LCD-رقص نور
٣٦٠١١٦٠١ صفارنجيب

٠٩١٥٣٠٥٥٦٠٠

٩٥١٨١١١٧/ ف

سجاد بار
زراعتی ٠٩١٥١١١٢٢٠١ 

  ٣٦٠٤٥٣٠٠       

٩٥١١٦٠٠٢/ 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

قدس بارخراسان
خاور-وانت-همراه با کارگر

زیر قيمت همه جا
٠٩١٥٧٦٦٧٥٣٣-٣٧٦٨٩٣٧٣

٩٥٢٥٢٠٠٧/ پ

٩٥٢٩٠٦٩١/ خ

�وروش 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

شر�ت حمل و نقل 
خسرو بار

 وانت ،خاور، کارگر

٣٦٠٥٦٧٦٢
٣٧٦٦٢١٢٦
٣٨٩١٥١٥٩ 

٩٥٢٥٩٧١٤/ ل

 پاسارگاد بار 

 ٣٧٢٤٥٠٠٠
٩٥٠٤١٧٧٩/ م٣٧٦٨٦٦٦٦

٩٥٢٢٦٧٤٠/ ب

بزرگ
 حام� بار 

 خراسان 
بهترین جابجایی را تجربه کنيد 

با بيمه و بازدید رایگان 
٣٧٦٥٨٨٧٨

سجاد- فرامرز - فلسطين 
٣٦٠٧١٤٠٠

معلم - وکيل آباد - قاسم آباد

٣٨٤٢٩٠٨٦ 
سناباد - کوهسنگی - امام رضا

٤-٣٧٥١٦٠٦٣
ابوطالب - کالهدوز- مطهرى

 ٣٧٣٣٩١٩٤
عبادى - طالب - مصلی 

٠٩٣٦٩٨٠٣٠٥٧

�يميا    
بار  VIP

درجه١- تمام نقاط 
اثاثيه منزل،ادارى،تجارى 
خاورهاى بزرگ

 ١٠٠%تضمينی با کارگران مجرب 
پيروزى 
هاشميه

 رضاشهر 
هفت تير،صياد
 الدن-اقبال

 وکيل آباد
 معلم

 فرامرز
 قاسم آباد 

سجاد 
احمدآباد 

عدل خمينی
 کوشش،سيدى

 رستمی 
عبادى
 طالب

 ٣٨٨٤٥٠٤٠
 ٣٨٨٣٩٠٨٠
 ٣٨٨١١٩٥٤
 ٣٨٨٤٤٠٧٤
 ٣٨٩٢٩٢٤٨
 ٣٥٠٢٢٦٤٤
 ٣٦٠١٥٣٨١
 ٣٦٠٦٢١٤٥
 ٣٦٠١٥٣٨٣
 ٣٧٦٥٦٥١٦
 ٣٨٤٧٣٦٨٠
 ٣٣٨٧١٨٢٥
 ٣٣٤٤٤٤١٤
 ٣٣٨٧٢٧٩٢
 ٣٢٢٨٣١٠٠
٣٢٧٣٧٠٠٧

٩٥٢٦٩٧٠٨/ پ

جهانگيربار 
تهران�

حمل اثاثيه و بار تجارى به 
کليه نقاط شهر یا کشورو

 برگشت به مشهد
 ٣٥٣١٤٠٠١

٠٩١٥٤٢٠٢٠٩٠
ویژه جزایر و بنادر

٩٥٢٠٠٤٣٥/ پ٠٩١٧٥٥٠٨٣٠٠

٩٥٢١٥٣٨٧/ ف

سجاد بار 
نام آشنا و خدمات برتر 

٣٦٠٩٩٠٠١
٣٦٠٩٩٠٠٢

ایوبی           ٠٩١٥٣١٠٨٩٠٥
شهر- شهرستان 

ا5ران
 بار

 کمترین قيمت
 بيشترین خدمات

 ١٠٠% تضمينی
 پوشش سراسرى
حمل تخصصی اثاثيه منزل

 با کاميونهاى مسقف،موکت شده با 
پتو و رانندگان متعهد و مسلط به 
تمام نقاط با کارگران حرفه اى  و 

امين و بدون حاشيه،حمل شيشه 
ناهارخورى و یخچال هاى پهن 

رایگان 
حمل تخصصی ساید باى ساید
 فقط طبقه اى ٧هزار تومان 

همراه با بيمه ایران 
تهران و شهرستانها همه روزه 

مرکزى  ٣٨٢٢٢٠٢٠

پایانه بار٣٣٩٢٢٠٢٠ 
٩٥٢٤٤٥٤١/ پ٠٩١٥٥٠٣٩٠٥٣

حمل و نقل

اتوبار و وانت بار ع�اس� و فيلمبردار�

�را5ه چ�

٩٥٢٢١٣٢٢/ م

٩۵١٨٢٨۴۶/ ف

٩٥١٤٥٤٩٥/ط

٩٥٠٥٨٧٠٦/ل

٩٥٠٦٠٠٥٥/ ف

٩٥٢٣٠٤٦١/ ف
٩٥٢٨٧٢٤٦/ ف


