
چهارشنبه ١٥ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٠
٣١

 باغ تاالر 3يميا
تخفيB و�ژه زمستان�
 داراى دوسالن با ظرفيت 

٧٠٠نفر
 خدمات:سه نوع غذا 

با سرویس کامل
 پذیرایی عصرانه :سه نوع 

ميوه و سه نوع شيرینی،
 سفره عقد، نورافشانی جهت 

استقبال از عروس و داماد
 هدایاى ویژه ما:

فيلمبردارى+کيک سه طبقه  
رویایی ترین شب زندگيتان 

را به ما بسپارید .
ميدان فهميده توس ٣٣ 
٠٩٣٨١٥٥٧٤٠٠ 

٢-٣٦٩٠٧٢٠١
٩٥٢٩٧٥٤٧/ ق

باغ تاالر زنبق
با ٢ سالن زمستان�

 

٠٩١٥٩١١٢٤٣٧
٣٦٢٣٢٣٢٦

٩٥٢٩٠٥٨٥/ ق

تخفيفات و�ژه به 
مناسبت افتتاحيه 

تاالر رستوران و باغسرا 
دلکده چوبی شاندیز

 قيمت از ٨ هزار تومان به باال 
شاندیز نبش امام رضا ٢٧

٠٩١٥٥٠٤٩٩٨٢
٠٩١٥١٠٢٧٤٣٤

٩٥٢٢٥٤٠٨/ ش

 تاالرآنسه

٩٥٢٠٨٤٢٥/ ق٠٩٠١١٥٠٥٠٠٢ 

۴نوع غذا، ۴ نوع ميوه و 
شيرینی، بستنی،  کيک طبقاتی  

نفرى ١٨٠٠٠
ابتداى جاده شاندیز مدرس ١

باغ تاالر پاسارگاد
داراى دو سالن تابستانی و 

زمستانی با گنجایش بيش از هزار 
نفر و محيطی زیبا آماده برگزارى 

کليه مجالس شما هستيم. 
کيلومتر ۵ جاده قوچان - آزادى ١٣١

٠٩٣٥٦٤٠٣٥٣٦
٣٦٥١٢٣٧٤

٩٥٢٨٥٢٧٠/ ف

 �تاالر و باغسرا
شو3ران 

تخفيف ویژه پائيز زمستان 
۴ مدل غذاى اصلی با 

سرویس کامل پذیرایی 
عصرانه شامل ۴ مدل ميوه 

٣ مدل شيرینی ،بستنی 
کيک طبقاتی، سفره عقد 
مراسم استقبال عروس 
و داماد و هدایاى ویژه 

تخفيف فيلمبردارى
 آرایش عروس، لباس عروس 

قيمت براى هر نفر???
سه راه فردوسی بلوار 

شاهنامه نبش شاهنامه ٣۶ 
٠٩١٥٣١٢٠٦٠٢

٣٦٧٨٠٠٩٨
٣٦٧٨٠٧١١

٩٥٢٢٩٧٣٥/ پ

دامدار� نمونه
شبانه روزى- همراه با قصاب 

و گوشت و جگرسالم
٣٦٩١٠٢٠٤-٠٩١٥٣٠١٣٢٥٩

٩٥٢٦٥٨٥٥/ ق

 �دامدار� حداد
گوشت گوسفند 

با قصاب
سرویس رایگان 

جهت قربانی و عقيقه و مجالس 
٠٩١٥٣٣١٢٠٣٧
٠٩١٥٣٠٣٩٩٦٢

٩٥٢٥٩٢٢١/ ف

دامدار� نوخندان
گوسفند خون�

 

٩٥٢٧٢٧٤٦/ م ٠٩١٥٧٣٧٩٤٩١

٩٥٢٧٩٢٩٠/ پ

�دامدار� صبور
همرا ه باقصاب وسرویس رایگان

٠٩١٥٩٠٢٨٩٨٠
٣٧٦٣٢٩٧٨

دامدار� زارع�
همراه با قصاب و سرویس رایگان

٠٩١٥٧٠٤٨٩١٧-٣٧٦٥٩٤٨٨
٩٥٢٩٤٧٩٥/ ف

٩٥٢٩٣٩٠٦/ ط

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

٣٨٤٦٤٨٨٧- ٠٩١٥٢٠٠١٠٢١

دامدار� 3اف�
با تخفيف ویژه

همراه با قصاب و سرویس رایگان
٣٧٦٨٠٢١٨-٠٩١٥٩١٦٦٩١٧

٩٥٢٩٧٠٠٥/ ف

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

شبانه روزى ٠٩١٥١٢٥٤٩٦٤ 
٩٥٢٥١٠٢٩/ ق

دامدار� سيدحسين� 
شبانه روزى  همراه با قصاب و سرویس

٠٩١٥٤٤٢٨٢٥٦ رایگان 
٩٥٢٧٤٧٣٤/ م٠٩٣٩٥٧٥٩٥٧١

گران نخر�د 
دامدارى خراسان 
٢٠درصد تخفيف ویژه
 با هر توان مالی 

٠٩١٥٥٠٩٧٨٤١
٩٥٢٩٦٩٩٢/ ف٣٧٦٥١٢٧٢

آتليه 
رامان 

فستيوال ویژه پایيز
 با ۴٠% تخفيف 

احمدآباد ١
٣٨٤٥٦٥٢١

٩٥٠٨٧١٣٢/ ف

عLاس� و فيلم بردار� صنعت�
تصویربردارى تخصصی 

همایش ها ساخت تيزر و مستند
نعيمی٠٩٠٣١١٠٣٨٨٥

٩٥١٥٦٦٩٦/ م

استود�و بازتاب
 کيفيت از ما تعيين 

قيمت با شما
٠٩٣٣١٠١١٠٠٨

٩٥٢٩٩١٩٥/ ف

٩٥٢٩٨٥٥٢/ ف

آرماند�س
پکيج ویژه- هاشميه ١١ پالک ١۴

٦-٣٨٨٣١٤٧٥

�ملود
هزینه کامل آرایش 

عروس را در
 آرایشگاه هاى

 برند مشهد بدون 
قيد و شرط از ما 

هدیه دریافت کنيد.  
٣٨٤١٦٨٨٦

٩٥٢٦٤٣٦٧/ پ

آتليه روشا 
فضایی متفاوت

 کليپ اسپرت، هدیه 
٣٦٠٨٠٢١١-٠٩١٥٣٠٠٦٤٥١

٩٥١١٠٠٨٦/ ف

٩٥٢٧٨٤٩٠/ د

استود�و صابر
 سناباد ۵۴

 ٠٩١٥١١١٦١٩٣

آتليه بهرخ 
٧٠% تخفيف، خدمات فيلم و عکس

٠٩١٥٣٠٨٣٠١٢
٠٩١٥٦٨٥١٧٣٥

٩٥٢٧٣٧٥٠/ ق

٩٥١١٧٩٥٦/ ط

نو انوش 
آتليه تخصصی کودک 

(روزهاى تعطيل باز است)
٣٦٦١٥٢٩٤-٠٩٣٠٦٢٦٠٠٦١

٩٥٢٥٠٢٧٠/ م

 � آتليه د
 طالب نبش چهارراه برق 

 ٣٢٧٣٨٢٩٦-٠٩١٥٢٠٢٠١١٥

tآتليه سيال
یک تماس موفق
٠٩١٥١٠٩١٢٨٣

٩٥٢٦١٥٠١/ پ٣٦٠٩٦٣٦٣

آتليه تخصص� انوش
کودک. عروس .اسپرت

٣٦٦١٦٠٦٦
٩٥١٠٢٥٢٧/ ط٠٩١٥٣٠٩٣٤١٤

استود�و گره
فيلمبردارى حرفه اى 

با آتليه ۵ بعدى ۵٠ تخفيف
٠٩١٥٧٠١١٤٠٠-٣٦٠٩٠٣٤٩

٩٥٢٩٤٥٥٦/ ف

فيلمبردار� 3يفيت عال�
ارزانتر از همه جا        فقط ... ؟
  ٠٩١٥١١٥٥٩٩١

٩٥١٣٨٨٨٧/ م

آتليه 3هن د�ار 
استثنایی  قيمت  عروس  تخصصی 
ویژه زمستان ٠٩١٥٥٥٢٠٠٦٠

٩٥٢٩٠٤١٤/ ر٣٥٠١٧١٤٥

آتليه صدا 
قيمت هاى استثنایی مجالس 

عروس، تخصص کودک 
٠٩١٥٥٠٦٨٧٧٠-٣٧٦٧٨١٠٥

٩٥٢٨١٤١٥/ ر

٩٥١٩٩٠٣٣/ ف

3را�ه چ� 3وثر
 انواع صندلی ميز، ظروف، فرش 

سيلورجات، باند، رقص نور 
٣٨٨١٣١٨٧-٠٩١٥٤٤٤٨٤٤٠

٩٥٠١١٣٤٠/ پ

مركز خدمات پذ�را��
كرایه ميز، صندلی و انواع ظروف

٠٩١٥٥١٨٤٣٩٨
٣٨٧٨١٤١٠

ظروف 3را�ه مقصود  
 انواع ميز، صندلی، ظروف پذیرایی 
سيلورجات ٠٩١٥٥٠٣٥٢٨٦ 

 ٣٧٢٦٨٠٧١-٠٩٣٣٨١٥٦٥١٥
٩٥١١٠٤٣٢/ ب

٩٥٠٧٧٣٠١/ پ

اجناس 3را�ه 
مصطف�
صندلی- مبل- ميز-ظروف

فرش-LCD-رقص نور
٣٦٠١١٦٠١ صفارنجيب

٠٩١٥٣٠٥٥٦٠٠

خدمات مجالس

 پارسا
کرایه انواع: ظروف ميز،مبل 

صندلی LCD، فرش، رقص نور
خجسته ٣٦٠١٩٥٧٥ 

٩٥١٠٩٨٢٨/ پ٠٩١٥٥٣٣٥٣٨٩

3را�ه چ� ماهان
انواع ميز و صندلی و ظروف

٠٩١٥٠٠٤١٠٥٠-٣٨٤٥٦٤١٢
٩٥٢٩٢١٠٨/ ف

٩٥٢٠١٩١١/ پ

�موسو� 3اشمر
ميز، صندلی، ظروف، فرش

بسيارشيک
٠٩١٥٣١٣٥٣٣٢-٣٨٨١١٧٧٠

 شر3ت شاهين گستر
 پو�ان خراسان

(بازرگانی حبيبی)
نماینده فروش محصوالت 

دلپذیر و سيمرغ
٠٩٣٠٤٤٢٨٧٠٠

٩٥٢٣٢٢٠٤/ م٣٢٦٠٥٨٠٢

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        

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

3يميا 
بار

اثاثيه منزل ادارى تجارى 
خاورهاى بزرگ

نيسان- وانت کارگران مجرب
پيروزى،هاشميه

هفت تير،سرافراز

صياد اقبال
وکيل آباد، معلم 

قاسم آباد ،ميثاق
سجاد،فرامرز

عدل خمينی
امام رضا ،کوشش

سيدى 
مصلی - رستمی

 ٣٨٦٦١٢١٢
٣٨٥٢١٥١٥

 ٣٨٥٣١٢١٢
 ٣٦٠١٥٣٨٠
 ٣٦٠١٥٤٦٠
٣٦٠١٥٣٨٢
٣٨٥٢١٥١٦ 
٣٣٤٤٤٤١٥
٣٣٨٧٢٧٩٤
٣٣٨٧١٨٢٦

٩٥٢٢٤٠٨٨/ پ

٩٥٢٣٨٦٩٧/ خ

3ارگرطال��
متخصص ساید و گاوصندوق

و جابجایی-وانت -خاور
٠٩١٥٠٥٦٤٠٠٥-٣٨٤١٩١٦٤

٩٥٢١٥٣٨٧/ ف

سجاد بار 
نام آشنا و خدمات برتر 

٣٦٠٩٩٠٠١
٣٦٠٩٩٠٠٢

ایوبی           ٠٩١٥٣١٠٨٩٠٥
شهر- شهرستان 

�اتوبار مهد
شهر           شهرستان 

قاسم آباد   ٣٦٦٢٨٨٣٢
 کوهسنگی ٣٨٤٤٤٦٥٥
 هاشميه      ٣٨٨٤٣٩٢٥
 ابوطالب      ٣٧٥٣٩٨٧٠
آزادشهر     ٣٦٠٦٥٢٢٥

٩٥٢١٤١١٩/ ل

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
٩٥٢٤١٣٤٠/ خ٩٤٥٠٧٨٨٨/ ب

�3ارگرحرفه ا
 حمل سایدگاوصندوق ، جابجایی

٠٩١٥٤٥٠٥٥٨٤

حمل و نقل

اتوبار و وانت بار

مواد غذا��، پروتئين�

�عLاس� و فيلمبردار

3را�ه چ�

قصابـــــ�

٩٥٢٥٥٢٠٦/ط

٩٥٠٥٨٧٠٦/ل

٩٥٢٨٧٢٤٦/ ف

٩٥٠٦٠٠٥٥/ ف

٩٥٢٣٠٤٦١/ ف


