
شنبه ١١ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٦
٣٠

پسته ا3بر� رفسنجان 
( صد در صد خندان ) 

شور و خام : ۴٠٠٠٠ تومان (کيلویی)
 مغز پسته : ۶٠٠٠٠ تومان 

(کيلویی) 
قاووت پسته : ٣۵٠٠٠ تومان 

(کيلویی) 

٠٩١٣٩٩٤٨١٣٣
٩٥٢٩٣٨٨١/ ر

٩٥٠٥١٧٤٥/ ف

قابل توجه 
مد�ران محترم و مسئولين خر�د

 فروش مواد غذایی... 
برنج خارجی و ایرانی ، رب و غيره 

ارگان هاى دولتی و خصوصی  
رستوران ها ، هتل ها

مغازه دارها و شهرستان ها 
زیرقيمت تجارتی با ما تماس بگيرید 

٠٩١٥١١٠١٩٣٩
 ٣٣٧٥٩٨٩٩        

٩٥١٨٦٢٤٧/ ب

پيروزى ، هاشميه ٣٨٦٦٤٠٢٢
رضاشهر، سرافراز  ٣٨٥٣١٨١٥
وکيل آباد ، معلم  ٣٦٠٩٢٣٥٠
هفت تير، صياد    ٣٨٥٢١٤١٤
٣٨٥١٦٤٦٤ فکورى،الدن  
قاسم آباد، ميثاق ٣٦٦١٢٠٤٤
کالهدوز، کوهسنگی  ٣٨٤٣٨٠٥٠
خيام ، ابوطالب   ٣٨٥٤٦٨٦٨
مطهرى، عبادى   ٣٢٢٥١٤١٤
گاراژدارها،سيدى     ٣٣٨٦٨٠٥٠
عدل خمينی،امام رضا   ٣٨٥٢١٤١٤
بلواررستمی، مصلی    ٣٣٤٤١٤١٤

٠٩٣٣١١٥١٧٠٠

الماس           
VIP    بار

١٠٠% ارزان تر -  درجه١

اثاثيه منزل، تجارى، ادارى
به تمام نقاط ( مشهد، ایران)

١٠٠% ضمانت کارگران حرفه اى 
خاورهاى بزرگ-نيسان
 تهران وشهرستان هاهمه روزه

 درجه١ 
3متر�ن قيمت روز
صابربار
شهر و شهرستان 
وانت، نيسان، خاور
٣٨٧٦٥٧٠٠-٣٧٦٢١٠٢٠
٣٨٢٢٧٢٠٠-٣٥٠٢٢٠٢٠
٣٨٨٣٦٠٦٥-٣٧٥٧٣٠٣٠
٣٦٦٥١٨١٩-٣٦٢٠٤٠٣٠
٣٥٢٥١٦٦٦-٣٨٦٨٤٠٥٠
٣٦٦١٥٩٠٠-٣٨٩٢١٠٥٠
٣٥٤١٣٤٠٠-  ٣٦٠٦١٣١٣
٣٨٤٦٣١٣٢ کارآمد   

٩٥٢٧٧٥٤٩/ پ

3وثر
بار 

حمل اثاثيه منزل و کاال به تمام 
نقاط کشور با خاورهاى جدید 

بزرگ مسقف مبلی نيسان وانت
 با کارگران مطمئن حرفه اى 
١٠٠% تضمينی 

 ٣٨٨٣٢٤٦٤ کوثر   ، هاشميه 
 ٣٥١٣٤٠٤٨ آباد  وکيل  بلوار 
 ٣٨٨٢٢٦٥٨ صياد  صارمی، 
 ٣٨٢١٠٣٥٦ پيروزى  فکورى، 
 ٣٨٨٣٢٤٦٤ الدن  تير،  هفت 
 ٣٦٠٩٧٩٥٧ کوهسنگی، عدل 
 ٣٨٨٢٢٦٥٨ معلم  امامت، 
 ٣٨٧٩٨٠٨٨ سناباد  سجاد، 
قاسم آباد               ٣٦٦٣٥٢٨٥ 
 ٣٥١٣٤٠٤٨ ميثاق 

تهران، شمال همه روزه 
٠٩١٥٥١٠٤٨٢٢ شبانه روزى

 

٩٥٢١٨٠٣٠/ ف

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

قدس بارخراسان
خاور-وانت-همراه با کارگر

زیر قيمت همه جا
٠٩١٥٧٦٦٧٥٣٣-٣٧٦٨٩٣٧٣

٩٥٢٥٢٠٠٧/ پ

٩٥٢٥٣٣٧٧/ ف

حجت
بار 

مشهد 
کل سطح شهر را 

پوشش می دهيم 

٣٧٣١٢٠٢٠
دفتر مرکزى

فقط حمل اثاثيه منزل با انواع 

خاورهاى جدید 
درجه یک 

مسقف چادرى مبلی
 ١٠٠% ضمانت
 با کارگران مجرب 

٣٧٣١٩٠٠٠
وانت و نيسان 
بدون تعطيلی

 با بيمه ایران 
شهر و شهرستان

آقایی ٠٩١٥٣٠٠٤٧٤٢

٩٥٢٨٣٢٠٠/ ب

 ُمر�دبار
 تخفيB و�ژه مستاجران
قاسم آباد،الهيه    ٣٥٢٣٦٥٥٧
آب و برق، پيروزى ٣٨٦٦٥٣٧٨
طبرسی،مفتح        ٣٢٧١٧١٥٤
مصلی،چمن            ٣٣٤١٩٧١٢
ابوطالب، عبدالمطلب ٣٧٢٣٩٥٦٩
جانباز، فرامرز       ٣٧٦٥٤٢٣٥
معلم،آموزگار        ٣٨٦٤٤٨٣٥ 
امامت، جالل          ٣٦٠١١٣٧٦  
توس، خين عرب ٣٦٥١٧٨٩٢
فلسطين، سناباد ٣٨٤٧٣٧١٦

 

3ارگر ا�زانلو
گاوصندوق -سایر اثاث

 شبانه روزى 
٩٥٢٦٢٠٧٧/ ف٩٥٢٥٧١٩٤/ پ٠٩١٥٤٢٥٤٧٦٢

ثامن بار 
 ٦-٣٦٠٥٦٥٦٥

١-٣٦٠٨٨٠٠٠
١-٣٦٠٧٧٠٠٠
٥-٣٦٠٧٠٤١٤

زاهدى  ٠٩١٥٣١٠٩١٨١

٩٥٢٩٠٦٩١/ 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

٩٥٢١٧٠٢٨/ ف

ز�رقيمت همه جا 
پارسيان بار

 جابجایی اثاثيه منزل  با
کاميونت هاى جدید

 مبلی  مسقف    پتو دار
محاسبه درب منزل با 
کارگر و بارچين مجرب 

و  مطمئن
 ١٠٠% تضمينی

٣٦٢٣١٤٠٨- ٣٨٤٢٤١٨٧
٣٧١١٦٦٢٩-٣٨٨٤١٣٢٩
٣٣٨٦٥١٦٠-٣٣٤١٣٦٤٧

٠٩١٥١٠٢٤٥٠٦
٣٢٧٦٣٤٠٧

تماس با شما 
حداقل قيمت با ما
  شهر و شهرستان

٩٥٢٣٢٤٣٥/ م

فرزانگان 
بار

کمترین 
قيمت روز

حمل تخصصی اثاثيه منزل
با کاميون هاى مسقف و بزرگ 
و پتو دار با کارگران حرفه اى 

و بدون حاشيه و ارزان
حمل شيشه ناهارخورى و 

یخچال هاى پهن و نيم ساید 

رایگان
حمل تخصصی ساید باى ساید
فقط طبقه اى ٧هزارتومان
١٠٠% تضمينی

بيمه و بسته بندى در مشهد
 تهران و شهرستان ها

سراسرى و شبانه روزى
شماره تماس ۵رقمی

٣١٣٤٥-٠٥١
٠٩١٥٥٢٠٩٥٠٥

٣٨٧٨٥٦٨٨

وليعصربار 
 وانت، نيسان، خاور
 (شهر و شهرستان)

 ٠٩١٥٣٥٨١٣٣٨-٣٧٣١٥٠٨١
٩٤٥٠٧٨٨٨/ ب

٩٥٢١٥٣٨٧/ ف

سجاد بار 
نام آشنا و خدمات برتر 

٣٦٠٩٩٠٠١
٣٦٠٩٩٠٠٢

ایوبی           ٠٩١٥٣١٠٨٩٠٥
شهر- شهرستان 

وانت احمدآباد
رضاى ٢١

٣٨٤٣٤٨٤٨-٣٨٤١٨٤٧٠
٩٥٢٤٨٩٨١/ ف

 پاسارگاد بار 

 ٣٧٣١٧٠٠٠
٩٥٠٤١٧٦٥/ م٣٧٥١٧٠٠٠

3ارگرنمونه طاها و �اسين 

 ٤-٣٢١٣٦٣٩٣
٠٩٠١٣٥٦٣٨٢٨ سلطانی

٩٥٢٩٢٧٤١/ ف

٩٥١٨١١١٧/ ف

سجاد بار
زراعتی ٠٩١٥١١١٢٢٠١ 

  ٣٦٠٤٥٣٠٠       

٩٥٢٣٨٦٩٧/ خ

3ارگرطال��
متخصص ساید و گاوصندوق

و جابجایی-وانت -خاور
٠٩١٥٠٥٦٤٠٠٥-٣٨٤١٩١٦٤

�اس
تخصص در حمل سایدوگاوصندوق

جابجایی ،نظافت وغيره
(وانت و خاوربه تمام نقاط کشور)

٣٨٤٦٠٩٨٩-٣٧٦٨١٢١٩
٣٥٣١١١١٤

٠٩١٥٦٠٠٥٥٨٤
٩٥٢٤٢٣٩٢/ خ

گل بار
پيروزى،آب و برق     ٣٨٦٥٦٦٦٤
خيام،فردوسی           ٣٧٦١٤٤٤٤
٣٧٦٨٤٤٤٤ ابوطالب،عبدالمطلب 
احمدآباد،کالهدوز    ٣٧٦١٤٤٤٤ 
ميثاق ، معلم         ٣٨٩٢٧٧٧٢

٩٥٠٣٨٦١٣/ لارزان ،کارگر حرفه اى

�اتوبار مهد
شهر           شهرستان 

قاسم آباد   ٣٦٦٢٨٨٣٢
 کوهسنگی ٣٨٤٤٤٦٥٥
 هاشميه      ٣٨٨٤٣٩٢٥
 ابوطالب      ٣٧٥٣٩٨٧٠
آزادشهر     ٣٦٠٦٥٢٢٥

٩٥٢١٤١١٩/ ل

٩٥٢٣٧٦٦٨/ خ

�اس طالئ�
وانت، خاور،کاميون و تریلی

به تمام نقاط کشور
کارگر( ساید،گاوصندوق ونظافت)

٣٧٦٨١٢١٩
٣٥٣١١١١٤

٠٩١٥٦٠٠٥٥٨٤

مبين بار
وانت، خاور، کارگر، شهر و شهرستان

٣٦٦١٠٠٠٠
٩٥١٠١٠١٧/ ف

حمل و نقل

اتوبار و وانت بار

مواد غذا��، پروتئين�

٩٥٠٥٨٧٠٦/ل

٩۵١٨٢٨۴۶/ ف

٩٥٢٥٥٢٠٦/ط

٩٥٢٢١٣٢٢/ م

٩٥٠٦٠٠٥٥/ ف

٩٥٢٨٧٢٤٦/ ف
٩٥٢٣٠٤٦١/ ف


