
٣٣
دوشنبه ٢٠  دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٤

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

٩٥٢٥٠٢٩٤/ پ

 با ارزانتر�ن قيمت 

آرادبار
خاور بزرگ مسقف
 ١٠٠% تضمينی 

VIPکارگر مجر ب درجه ١
�پوشش سراسر

٣٧١٢٣٠٣٠
٣٦٢٠٢٠٠٢

قاسم آباد الهيه٣٥٢٣٨٧٠٠
کوثر هنرستان٣٨٨٤٧٤٩٥

هفت تير هاشميه٣٨٨٤٧٤٨٧
صياد اقبال٣٨٦٩٠٧٦٦
طالب طبرسی٣٢٧١٧٥٩٥
سيدى صبا٣٣٨٩٥٨٧٠
احمدآبادسناباد٣٨٣٣١٥٦٩
مصلی چمن٣٣٨٦٤٥٦٩
ابوطالب عبدالمطلب٣٧٢٣٩٥٧٠
سجاد خيام  ٣٧٦٦٠٧٧٨
٣٨٣٣١٥٧٢  
سرافراز رضاشهر   ٣٨٧٠٢١٥٥
فرامرز جانباز    ٣٦١١١٢٤٠
عدل خمينی امام رضا٣٨٣٨٣٢٢١
دانش آموز دانشجو ٣٨٦٤٤٨٣٦
امامت جالل    ٣٦١١١٢٤١
کالهدوز فلسطين ٣٨٤٢٥٢٢٩
عبادى مطهرى ٣٧٤١٦٥١٠
شفا هدایت ٣٧٤٢٩٨٥٤
بلوار توس ٣٦٥١٥١٤٧

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

٩٥٢٢٣٤٩٨/ پ

درجه ١
با3متر�ن قيمت

 ایران
 بار

١٠٠% تضمينی
 سرویس دهی به تمام نقاط

مشهد و ایران
 کاميون هاى جدید کارگران حرفه اى
فکورى،رضاشهر    ٣٨٢٢٢٠٢٠

 پيروزى،هاشميه    ٣٨٨٢٢٧٤٦
هفت تير،صياد    ٣٨٦٤٩٢٣٥
دانشجو،فارغ    ٣٨٩٢٩٢٤٧

امامت،سيدرضی    ٣٦٠٥٥٠٩٢
سجاد،فلسطين     ٣٧٦١٤٩٧٦

احمدآباد،سناباد      ٣٨٤١٢٢٨٠
کالهدوز،ابوطالب     ٣٧٦٧٨٣٤٩
کوهسنگی امام خمينی٣٣٩٢٣٢٣٣
وکيل آباد،اقبال  ٣٥٠١٦٧٦٣
ميثاق،مجيدیه  ٣٥٢٢٠٥٤٩

سراسر قاسم آباد  ٣٦٠١١٥٩٥
سيدى،کوشش   ٣٣٩٢٢٠٢٠
طرقبه ،شاندیز   ٣٨٢٣٣٥٢٦

٠٩١٥٧٠٦٩٨٤٨

٩٥٠٤٣٨٣٤/ پ

رضو� بار
 قيمت منصفانه    

وانت -نيسان -خاور 
ارسال باربه تمام نقاط کشور

  هاشميه،هنرستان    
   آب وبرق،آزادشهر

   پيروزى،وکيل آباد    
   مصلی،١٧شهریور  
    طالب ،طبرسی        

٣٨٨١٢٩٨٩
٣٨٨٢٦١٣١
٣٨٨٢٦٧٥٧
٣٣٦٩٢٧٠٠
٣٣٦٨٤٥٧٥
٠٩١٥٥٢٠٣٥٤١

�خسرو
 بار 

اولين باربرى 
در استان خراسان 
٣٢٢٢٣٣٣٣
٣٢٢٥٣٣٣٣
٣٥٠٩٩٣٣٣

بيش از نيم قرن تجربه 
پوشش  شهر و شهرستان

٩٥٢٥٩١٩٦/ ف

 پاسارگاد بار 

 ٣٧٣١٧٠٠٠
٩٥٠٤١٧٦٥/ م٣٧٥١٧٠٠٠

ا�ران
 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

قدس بارخراسان
خاور-وانت-همراه با کارگر

زیر قيمت همه جا
٠٩١٥٧٦٦٧٥٣٣-٣٧٦٨٩٣٧٣

٩٥٢٥٢٠٠٧/ پ

٩٥٢٨٧٣٧١/ ط

مشهد
بار 

پوشش سراسرى

٣٨٦٧٢٠٢٠
خاورهاى درجه یک و 
کارگران ماهر و با اخالق

شهر و شهرستان
٠٩١٥٢٥٥٩٠٢٠

شماره ثبت ٢۵٠٧۶٩

٩٥١٨١١١٧/ ف

سجاد بار
زراعتی ٠٩١٥١١١٢٢٠١ 

  ٣٦٠٤٥٣٠٠       

ميثاق بار
حمل اثاثيه منزل 

با خاور مسقف 
گاوصندوق و ساید باقيمت مناسب
٣٥٣١٣٣٤١-٠٩١٥١١٣٢٧٧٨

٩٥٢١٧٩٧٧/ ق٠٩١٥٣١٦٠٨٣٥

زر�ن بار
   وانت-خاور

الهيه     ٣٥٢٢٥٣٥٣ 
قاسم آباد ٣٥٢٢٥٣٥٤ 

وکيل آباد ٣٨٩٠٥١٠٠
٩٥٢٤٩٦٩٩/ ل

٩٥٢٢٠١٤٨/ ف

 �جرثقيل مهد
با قيمت مناسب  

٠٩١٥٣١٣٤٥٠٠-٣٣٨١٤٤٥٤

 جرثقيل صالح 

 ٠٩١٥١١٢٥٩١٧
٩٥٢٢١٤٩١/ ق

٩٥٢١٨٠٢٠/ ب

 جرثقيل-سراج
 شبانه روزى
نيسان-خاور

 ٣٣٨٥٥٧١٢-٠٩١٥١١٠٤٥٥٦

جرثقيل ماهان
انواع کفی و دکل بلند

وفایيان   ٠٩١٥٥٥٩٧٤٨٢
٩٥٢٧٩٢٤٦/ ل

٩٥٠٥٦٦٠٩/ ف

  جرثقيل عبداله�
 مشاوره و بازد�د را�گان

٠٩١٥١١٢٥٨٠٨

جرثقيل عليپور
(شبانه روزى- شهر و شهرستان)

 حمل دستگاه ها و ماشين آالت سنگين
٠٩١٥١١٣٠٤٧٣-٣٣٩٢١٧١٩

٩٥٠٧١٩٧٣/ ب

٩٥١٧١٠٣٢/ ف

جرثقيل دوستان
٧ تن ، نيسان، خاور 

 ٠٩١٥٠٠٧٣٥٦٧

جرثقيل دادخواه
جرثقيل ٧تنی،خاور،نيسان وغيره

٠٩١٥٥٠٤٨٠٣٠
٩٥٢٥٦٤٦١/ م٠٩١٥٨٥٧٨٠٣٠

جرثقيل   باالبر
نفربر، دسترسی ١۴ متر

٩٥١٩٧٦١٠/ ل٠٩١٥٣١١٠٦٥٣

ليفتراt دانشگر
اجاره ، تخليه ،بارگيرى،حمل ليفتراک
رایگان      ٠٩١٥٥٠٠٤٠٢٢ 

٩٥٢٥٣٢٠٤/ ل٠٩١٥٠٠١٤٠٢٢

آژانس اتحاد�ه با ١٥٠زنگ در روز 
در قاسم آباد فروشی با مدارک 

کامل و آماده انتقال و تحویل
٠٩١٥٤٥١١٠٥١

٩٥٣٠٤٢٩٢/ ق

خر�دار نقد� آژانس 3م 
زنگ (تا صدزنگ ) 

٠٩٣٦٦٩٠٧٠٤١
٩٥٣٠٣٣٥٣/ ر

 آژانس تازه تاسيس
 باکليه امکانات بفروش می رسد
حجاب- روبروى دانشگاه حکمت

٠٩١٥٣٠٨٥٠٣٨-٣٦٢٣٨٤٤٤ 
٩٥٣٠٣٩٨٧/ ق

اتومبيل 3را�ه
          حميد عليزاده

ارائه دهنده کاملترین 
خودروهاى ایرانی و خارجی 

مسافرتی، عروسی
بلوار وکيل آباد ، دانشجو ١٢ 
درمشهد شعبه دیگرى نداریم
٣٨٩٣٩٣٥٨ -٣٨٩٣٩٥٩٦

٩٥١٥٢٣٨٧/ م٠٩١٥١٠٩٢٣٨٣

عليزاده
 اولين ، 

بزرگترین و کاملترین
 مرکز کرایه اتومبيل و

 تشریفات خودرویی 
در خراسان

ارائه دهنده تمامی 
برندهاى داخلی و خارجی 

(مجموعه عليزاده تنها در یک 
شعبه مشغول فعاليت می باشد )
 www.alizadehcarrental.ir 

ميدان شهدا بين توحيد ۶ و ٨

٣٧٢٧٥٩٢٩ -٣٧١١١١٦٥
٩٥٢٩٦٤١١/ ف١٠ خط 

مشهدسيرتوس
اتوبوس،مينی بوس،ون

 ١٢-٣٦٦٦٤٦١١
٩٥٢٧٢٧٥٩/ خ٠٩١٥٤٠٢٨٠٣٠

٩٥٢٩٦٤٥٠/ ف

ا�ران گشت 
ارائه دهنده انواع اتوبوس و
 مينی بوس- ميدل باس- ون

 جهت سرویس دهی به ادارات
 کارخانجات- هتل ها- مدارس

 و سایر ارگانها 
٣٥٢٢١٠٠٠
٣٥٢٢٢٠٠٠
٣٥٢٢٨٠٠٠

٠٩١٥٥١٥٢٦٨٥
٠٩١٠٥١٥٢٦٨٥

٩٥٢٢٠٠٥٦/ م

اتومبيل 3را�ه احسان 
 تحویل انواع سوارى بدون 

راننده مسافرتی - عروسی- روزى 
 ٣٦٠٨١٤١٤-٠٩١٥٥١٦٦٣٠٠

٩٥٣٠٢٣٧١/ پ

اتومبيل 3را�ه 3اظم�
ارائه انواع خودرودر

مشهدوکيش
٠٩١٥٥٥٩٨٨٥٢-٣٦٠١٨٤١١

�وروپMار
شرکت بين المللی اجاره خودرو 

بدون راننده و ترانسفر تشریفات
درفرودگاه مشهد و سایرفرودگاه هاى

 ایران ،ارائه دهنده خودروهاى
 روز دنيا با خدمات ویژه

 ٣٣٤٠٠٥٤٢
٠٩١٥٢٠٠٠٥٤٢

٩٥٢٨٢٦٣٣/ خ

3را�ه اتومبيل رهنورد
ارائه لوکس ترین خودروهاى

 خارجی با راننده و بدون راننده
٠٩١٥٥١١٥٦٩٢-٣٦٠٩١٤٠٧

٩٥٢٩٦٧٢٩/ ف

٩٥١٩١٢٥٣/ د

هاشم�
(پرشين سابق)

خودروهاى ایرانی و خارجی
مسافرتی، عروسی (بدون راننده)

قيمت ویژه
وکيل آباد نبش دانش آموز١۴

٠٩١٥٨٠٠٠٠٢١  
٣٨٦٧٩٤٠٠

٩٥٠٦٤٥١٢/ ف

اتومبيل 3را�ه بهار 
اتومبيل لوکس با راننده و بدون راننده 
٠٩١٥٢٤١٧٦٤٢ -٣٨٧٦٦٧٧٩

٩٥١٢٦٥٠٦/ پ

رو�ال
بدون نيازبه چ< وسند

مازراتی، پورش باکستر
Z4-630I  بی ام و

S500بنز
وانواع خودروهاى داخلی وخارجی

آدرس:هتل بين المللی پارس

 ٠٩١٥٢٠٠٠٠٧٥
٣٨٦٨٩٢٥١

www.royalbiz.net

  اتومبيل 3را�ه
 صفائ�

ارائه دهنده انواع اتومبيلهاى 
خارجی با راننده و بدون راننده
جنسيس ،پرادو،ليفان ٨٢٠ 
زانتيا ، پارس ، سمند،پراید

 ٠٩٣٥٧٣٨٨٤٠٠
٠٩١٥٦١٧٤٨٠٠

٩٥١٥٣٧٦٧/ ل٣٢٤٠٣١٨٦

اتومبيل 3را�ه سيروس
تحویل انواع سوارى ایرانی و خارجی
 بدون راننده       ٣٨٩٣٥٣٤٣

٩٥٢٧٦٢٢٦/ ل٠٩١٥٣٠٤٣١٢٧

٩٥٢٨٤١٨٥/ ف

شر3ت صبا گشت 
انواع اتوبوس، مينی بوس، ون  

 ٣٣٦٥٦٣١٣-٣٣٦٨٧٤٢٤
٠٩١٥٣٢١٢٨٩٦

٩٥٢٤٥٤٨٩/ ف

مشهد سير توس 
اتوبوس مينی بوس ون 

١٢ و ٣٦٦٦٤٦١١
٠٩١٥٤٤٢٨٠٣٠

٩٥١١٣٢٨٥/ ل

اتومبيل كرا�ه پارسا
تحویل سوارى مدل باال 

بدون راننده
٣٦٦٢٩٤٥٤-٠٩٣٥٧٤٢٢٨٣١

٩٥٢٩٢٩٩٩/ پ

سيما گشت 
اتوبوس و مين� بوس

 ٠٩١٥٦٢٠٢٣١٠
٣٨٧٦٦٧٠٤

اتومبيل 3را�ه مهربان
بدون نيازبه چک وضامن 

مدرن ترین خودروهاى خارجی 
ایرانی وکالسيک- تشریفات 

 مسافرتی ،عروسی ،ساعتی 
سانتافه نيو،گرنجور،اپتيما،سينتينيال

 ٣٦٠٦٣٦٦٧
٠٩١٥٣١٥٢٥٩٥

٩٥٢٩١٨٥٤/ پ

هواپيما قطار اتوبوس
ارزان آنالین مطمئن نگين آسمان

٠٥١٣٧٦٧٢٦٣٥
ir.charter١٢٣

 
٩٥٣٠١٢٣٥/ ق

3يش
تضمين پایين ترین نرخ تور

٣٢٢٣١٤١٦ -٣٢٢٣٥٦٥٦
٩٥١٩٩٢٣٦/ طآتریناپرواز

٩٥٢٩٤٧٤٣/ پ

خر�د و فروش 
تلفن ثابت شهر�  رند 

در مناطق مختلف مشهد 
٠٩١٥٦٢٥٠٢٥٠

خر�د و فروش خط تلفن
 شهر� در نقاط شهر

٩٥١٦٨٤٦٤/ م

٠٩١٥١١١١١١٠
ازسایت سعيدى سيمکارت دیدن کنيد

پخش 3ل� سيم 3ارت دائم� 
و اعتبارى ، ایرانسل ، همراه اول  

4G رایتل و مودم
٣٨٥٣٢٠٠٠-٠٩١١٤٠٨٢٠٠٠

٩٥٠٥٦٢٦٣/ ف

خر�د و فروش 
خط همراه رند 

٠٩١٥١١١١١١٠
ازسایت سعيدى سيمکارت دیدن کنيد

٩٥١٦٨٤٦١/ م

٩٥٢٨٦٨٠٧/ پ

گوش� 
 �Mچ

( آزاد )
اپل، سامسونگ ،هوآوى و... 

موبایل کاج 
١٨ الی١٢ شب پيروزى ۴١ 

زارعی

 فروش اقساط�
با 3ارت حMمت

    موبایل ،نوت بوک
کامپ مينی  فروشگاه       

فروش انواع برندهاى 
موبایل و نوت بوک

از طریق کارت حکمت
 با اقساط دلخواه 

ضمنا فروش اقساطی براى 
کارمندان و بازنشستگان

 آموزش و پرورش 
ازحقوق  کسر  طریق  از 
چهارراه خيام نبش بيستون پاساژ 
١٢٠ واحد  همکف  طبقه  تک، 

با عضویت در کانال
(@Foroshagsatii)

 از ١٠% تخفيف بهره مند شوید

٣٧٦٤٢٤٤٩ 
٣٧٦٤٢٤٤٣

٩٥٢١٣٣٨٢/ ب

٩٥٢٤٠١٢٥/ ف

فروش اقساط� 
گوش� وتبلت

اقساط دلخواه باچک معتبربانکی
به همراه قرعه کشی پراید و تبلت

٠٩٣٨١١٥١٧٠٠
حامی همراه-تقی زاده

٩٥٢٧٨٨٠٠/ پ

گوش� 
 �Mچ

( آزاد )
اپل، سامسونگ ،لب تاپ و... 

موبایل کاج 
١٨ الی١٢ شب پيروزى ۴١ 

زارعی

گوش�
�Mچ 

(آزاد)
پيروزى ۴١ موبایل کاج

٩٥٢٤٣٩٥٧/ پ

تلفن و موبا�ل

�خدمات گردشگر

tجرثقيل ــ ليفترا

حمل و نقل

3را�ه خودرو

تا3س� تلفن�

سيم 3ارت همراه اول

تلفن ثابت

گوش� و لوازم جانب�

�خدمات گردشگر

 

 

٩٥٣٠١١٤٢/ ط


