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چهارشنبه ٢٢  دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٥

 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
٣٦٥٤١٣٠١

٩٥٢٩٧٥٤٧/ ق

باغ تاالر مجلل 
پارميدا

داراى٢فضاى باشکوه و مجهز
ظرفيت باغ ١٢٠٠ نفر
 ظرفيت تاالر ۶٠٠ نفر

WWW.parmidas.com 
 ٠٩١٥٥١١١٨٧٨
 ٠٩١٥١١٥١٢٤٦

٩٥١٥٣٧٧٥/ پ٣٢٤٠٤٠٠٤

 �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

تاالر و 
باغسرا� رز
٣ نوع غذا به همراه ميوه
 و شيرینی وکيک ٣طبقه 

و هدایاى تاالر شامل سفره 
عقد،آتليه،لباس عروس

آرایش عروس،گل آرایی 
ماشين و ... فقط ١٩۵٠٠
طرقبه ویالشهر،امام رضا٣

٠٩١٥٥٠٠٥١٣١
٩٥٢٤٩٩٧٨/ پ

ورود� را�گان
باغ تاالر پانيذ
در محيطی زیبا آماده 

برگزارى کليه مجالس شما 
عزیزان هستيم

٠٩١٥٣٢٢٢٩٥١
٠٩١٥٥٥٩٣٠١٢

٢-٣٦٩١٩٥٦١
٩٥٠٤٩١٣٠/ ف

٩٥٣٠٤٣٩٧/ ق

باغ تاالر زنبق
با٢سالن زمستانی

 ورودى رایگان
 ميثاق ٣٨- روبروى 

دانشگاه علمی کاربردى
٠٩١٥٩١١٢٤٣٧

٣٦٢٣٢٣٢٦

 تاالرآنسه

٩٥٢٠٨٤٢٥/ ق٠٩٠١١٥٠٥٠٠٢ 

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

نفرى ١٨٠٠٠
ابتداى جاده شاندیز مدرس ١

٩٥١٧٢٥٣٥/ ق

باغ تاالر ترنج
با٢سالن و پارکينگ اختصاصی 

ميدان فهميده توس٣٣ 

کشف نيلوفر٩باغسراى ترنج

   ٠٩١٥٣٠٢٠٣٣٧
٠٩٣٩٦٤٣٠٦٦٥

باغ تاالر
طرقبه-شاند�ز
منوى کامل

 شام و عصرانه 
ویژه زمستان 

فقط  و  فقط 
نفرى 

١٨۵٠٠
٠٩١٥٢٦٧٤٠٠٢

٩٥٢٨٩٦٢٣/ پ

٩٥٢٨٦١٧٥/ پ

  تاالر فرهاد
تخفيB و�ژه

 ٠٩١٥٠٠٤٣٢١٢ 
  ٣٧٦٨٩١٥٠

 چهارمدل غذاى اصلی
 با سرویس کامل 
پذیرایی عصرانه
 شامل ٤ نوع ميوه

 ٣ نوع شيرینی
 بستنی ، کيک 

طبقاتی  سفره عقد 
 مراسم استقبال 

عروس و داماد 
همراه با نورپردازى 

و نورافشانی
 و هدایاى ویژه 

  تخفيف فيلمبردارى 
 آرایش عروس 

 لباس عروس
 قيمت براى هر نفر

 ؟ ؟ ؟
 سجاد - خيابان 
فرهاد فرهاد ٢٤

تاالر دلLده چوب� 
شاند�ز 

ورودى رایگان 
یک مدل غذا نفرى ١٠,٠٠٠ 
٣ مدل غذا نفرى٠٠٠,١۴

٠٩١٥٥٢٢١٤٢٨
٠٩٣٨٠٩٤٧٦٩٢

٩٥٢٢٥٤٠٨/ ش

تاالر پارس
باشکوه ترین مجالس 

خود را با ما تجربه کنيد
 (با ظرفيت ۴۵٠نفر) همراه با 
هدیه ویژه از سمت مدیریت

 و ورودى رایگان آدرس:
خيابان چمران ، روبروى چمران٩

 ٠٩١٥٥٠٨٣٩١٢
٩٥٢٨٢٤٦٧/ پ٣٢٢٢٨٦٨٨

٩٥٢٧٩٢٩٠/ پ

�دامدار� صبور
همرا ه باقصاب وسرویس رایگان

٠٩١٥٩٠٢٨٩٨٠
٣٧٦٣٢٩٧٨

دامدار� سيدحسين� 
شبانه روزى  همراه با قصاب و سرویس

٠٩١٥٤٤٢٨٢٥٦ رایگان 
٩٥٢٧٤٧٣٤/ م٠٩٣٩٥٧٥٩٥٧١

دامدار� نوخندان
گوسفند خون�

 

٩٥٢٧٢٧٤٦/ م ٠٩١٥٧٣٧٩٤٩١

٩٥٢٩٣٩٠٦/ ط

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

٣٨٤٦٤٨٨٧- ٠٩١٥٢٠٠١٠٢١

 �دامدار� حداد
گوشت گوسفند 

با قصاب
سرویس رایگان 

جهت قربانی و عقيقه و مجالس 
٠٩١٥٣٣١٢٠٣٧
٠٩١٥٣٠٣٩٩٦٢

٩٥٢٥٩٢٢١/ ف

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

شبانه روزى ٠٩١٥١٢٥٤٩٦٤ 
٩٥٢٥١٠٢٩/ ق

دامدار� زارع�
همراه با قصاب و سرویس رایگان

٠٩١٥٧٠٤٨٩١٧-٣٧٦٥٩٤٨٨
٩٥٢٩٤٧٩٥/ ف

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

٠٩١٥٥٠٩٧٨٤١
٩٥٢٩٦٩٩٢/ ف٣٧٦٥١٢٧٢

دامدار� 3اف�
با تخفيف ویژه

همراه با قصاب و سرویس رایگان
٣٧٦٨٠٢١٨-٠٩١٥٩١٦٦٩١٧

٩٥٢٩٧٠٠٥/ ف

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

�ملود
هزینه کامل آرایش 

عروس را در
 آرایشگاه هاى

 برند مشهد بدون 
قيد و شرط از ما 

هدیه دریافت کنيد.  
٣٨٤١٦٨٨٦

٩٥٢٦٤٣٦٧/ پ

نو انوش 
آتليه تخصصی کودک 

(روزهاى تعطيل باز است)
٣٦٦١٥٢٩٤-٠٩٣٠٦٢٦٠٠٦١

٩٥١١٧٩٥٦/ ط

 �فيلمبردار
فولHD با دو دوربين

فقط ٣٩٠ تومان
٩٥٣٠٣٨٢٥/ ف٠٩١٥٣١٨١٦٨١

آتليه 
رامان 

فستيوال ویژه پایيز
 با ۴٠% تخفيف 

احمدآباد ١
٣٨٤٥٦٥٢١

٩٥٠٨٧١٣٢/ ف

استود�و بازتاب
 کيفيت از ما تعيين 

قيمت با شما
٠٩٣٣١٠١١٠٠٨

٩٥٢٩٩١٩٥/ ف

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

٩٥٢٩٠٤١٤/ ر٣٥٠١٧١٤٥

٩٥٢٧٨٤٩٠/ د

3را�ه دوربين
�فيلمبردار

صابر ٠٩١٥١١١٦١٩٣

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

٩٥١٣٨٨٨٧/ م

٩٥٢٥٠٢٧٠/ م

 � آتليه د
 طالب نبش چهارراه برق 

 ٣٢٧٣٨٢٩٦-٠٩١٥٢٠٢٠١١٥

آتليه روشا 
فضایی متفاوت

 کليپ اسپرت، هدیه 
٣٦٠٨٠٢١١-٠٩١٥٣٠٠٦٤٥١

٩٥١١٠٠٨٦/ ف

استود�و برنتين
 ۵٠% تخفيف زمستانه

 عروس- اسپرت- کودک
٩٥٣٠٠٥٣٠/ ق٠٩١٥٤٠٤٢٣٠٢

tآتليه سيال
یک تماس موفق
٠٩١٥١٠٩١٢٨٣

٩٥٢٦١٥٠١/ پ٣٦٠٩٦٣٦٣

عLاس� و فيلم بردار� صنعت�
تصویربردارى تخصصی 

همایش ها ساخت تيزر و مستند
نعيمی٠٩٠٣١١٠٣٨٨٥

٩٥١٥٦٦٩٦/ م

٩٥٢٩٨٥٥٢/ ف

آرماند�س
پکيج ویژه- هاشميه ١١ پالک ١۴

٦-٣٨٨٣١٤٧٥

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

 ٣٧٢٦٨٠٧١-٠٩٣٣٨١٥٦٥١٥
٩٥١١٠٤٣٢/ ب

خدمات مجالس

 پارسا
کرایه انواع: ظروف ميز،مبل 

صندلی LCD، فرش، رقص نور
خجسته ٣٦٠١٩٥٧٥ 

٩٥١٠٩٨٢٨/ پ٠٩١٥٥٣٣٥٣٨٩

٩٥٠١١٣٤٠/ پ

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

٠٩١٥٥١٨٤٣٩٨
٣٨٧٨١٤١٠

٩٥١٩٩٠٣٣/ ف

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

سيلورجات، باند، رقص نور 
٣٨٨١٣١٨٧-٠٩١٥٤٤٤٨٤٤٠

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

٠٩١٥٠٠٤١٠٥٠-٣٨٤٥٦٤١٢
٩٥٢٩٢١٠٨/ ف

٩٥٠٧٧٣٠١/ پ

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

فرش-LCD-رقص نور
٣٦٠١١٦٠١ صفارنجيب

٠٩١٥٣٠٥٥٦٠٠

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        

3ارگر ا�زانلو
گاوصندوق -سایر اثاث

 شبانه روزى 
٩٥٢٥٧١٩٤/ پ٠٩١٥٤٢٥٤٧٦٢

٩٥٢٨٧٣٧٥/ ط

نام� معتبر

مشهد بار 
شهر سطح  تمام 

٣٧٥٢٣٠٣٠
با خاورهاى  مسقف و درجه یک 
کارگران ماهر و با اخالق

شهر و شهرستان

٠٩١٥٢٥٥٩٠٣٠

مارال بار  
 وانت- نيسان- خاور 

٩٥٢٣٦٨٣٩/ م٤-٣٧٥٧٠٦٠٢ 

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

3ارگر ا�زانلو
گاوصندوق ،ساید، اثاث

شبانه روزى 
٩٥١٧٥٢٢٣/ پ٠٩١٥٣١٩٢٩٦٦

3يميا    
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

درجه ١
�بسته بند� حرفه ا

با کمترین هزینه

کویر
بار

١٠٠ تضمينی 
خاورموکت شده  وانت
هاشميه        ٣٨٦٨٠٩٠٠ 
احمدآباد       ٣٨٤٧٢٤٥٢ 
سجاد             ٣٦١٠٨٣١٢ 
فرامرز           ٣٦١٠٨٣١٣ 
رضاشهر         ٣٨٧٩٨٨١٨ 
صياد               ٣٨٦٩٧٢٩٠  
ميثاق              ٣٥٢٣٤٤٩٠ 
اقبال              ٣٥٠٩٧٠٨٧ 

٩٥٢٨٧١٥٨/ ف ٠٩١٥٣٠٥٥٥٥١

٩٥٢٤٤٨٤٨/ ف

ممتاز بار

٠٩١٥٢٠٤٤٠٤٧
(سراسر شهر)

قيمت توافق�
شهرستان ۵٠ م بيمه رایگان

٣٢٧١٣٠٠٠ -٣٧٦٤٠٦٤٠

٩٥٠٩٩٢٤٠/ پ

نسيم بار
ا�ران

قيمت توافقی 
شبانه روزى 

حمل اثاثيه وکاالهاى 
تجارى به تمام نقاط

 ٣٦٠٩٣٠٥٠-٣٨٨٤٠٢٢٠
 ٣٣٩٢٧٠٦١- ٣٣٦٦٥٥٦٠
٣٣٤٤٨٥١٥- ٣٣٤٤٨٥٢٥

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

وانت احمدآباد
رضاى ٢١

٣٨٤٣٤٨٤٨-٣٨٤١٨٤٧٠
٩٥٢٤٨٩٨١/ ف

 پيروزبارتخفيB و�ژه  
سراسرقاسم آباد       ٣٦٦٣٠٠٣٠
شریعتی،فالحی     ٣٦٦٢١٨٤٦
آب وبرق،پيروزى    ٣٨٨٤٥٢٧٨   
 خيام،سجاد            ٣٧٢٨٤٠٤٠
الهيه، مجيدیه            ٣٥٢٣٧٠٨٨
طبرسی،مفتح        ٣٢٥٦٧٤٧٦  

٩٥١٣٤٩٩٤/ خمحاسبه درب منزل

 پاسارگاد بار 

 ٣٧٣١٧٠٠٠
٩٥٠٤١٧٦٥/ م٣٧٥١٧٠٠٠

گل بارخراسان
سراسر مشهد ، وانت ، خاور

٣٦٦٧٢٤٤٧-٠٩١٥٦٠٩٢٢٩٢
٩٥٣٠٣٢٥٩/ ل

مبين بار
وانت، خاور، کارگر، شهر و شهرستان

٣٦٦١٠٠٠٠
٩٥١٠١٠١٧/ ف

حمل و نقل

اتوبار و وانت بار

مواد غذا��، پروتئين�

�عLاس� و فيلمبردار

3را�ه چ�
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