
٣٣
چهارشنبه ٢٢ دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٥

٩٥٢٣٢٤٣٥/ م

 Bظر�
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

٠٩١٥٤٤٠١٣٩٠
٣٨٨٣٩٢١٨
٣٨٤٧٦٠٠٩

٣٧٦٢٣٠٠٦
٣٦٠٤١٦٩٦
٣٦٦٢٧٨٤١
٣٥٠٩٠١٢٧
٣٢٧٣٤٢٥٣

٥-٣٣٨٧٣٣٠١

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

٩٥٢٤٧٥٥٥/ ف

درجه ١
 با 3متر�ن قيمت 

١٠٠% تضمينی 

کوثر 
بار

 حمل اثاثيه منزل به تمام نقاط

مشهد و ایران
با خاور و کاميونهاى بزرگ جدید

 با کارگران حرفه اى 
سراسر وکيل آباد٣٥١٣٤٠٤٨

هاشميه، هنرستان  ٣٨٨٣٢٤٦٤ 
فکورى، پيروزى ٣٨٢١٠٣٥٦ 
کوثر، صارمی  ٣٨٨٢٢٦٥٨ 
معلم، فرامرز ٣٦٠٩٧٩٥٧
 کوهسنگی، احمدآباد ،کالهدوز

 ٣٨٧٩٨٠٨٨
 سجاد، سناباد٣٨٢١٠٣٥٦
سراسر ميثاق  ٣٥١٣٤٠٤٨ 
سراسر قاسم آباد٣٦٦٣٥٢٨٥ 
سيدى ،فدائيان ٣٦٠٩٧٩٥٧ 

تهران و شمال، همه روزه 
شبانه روزى  ٠٩١٥٥١٠٤٨٢٢

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

٩٥١٨٦٣٢١/ ب

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

٠٩٣٣١١٥١٧٠٠

الماس 
VIP           بار

حمل اثاثيه -تجارى - ادارى
١٠٠% ارزان تر-کارگران ماهر

پاسخگو همه ساعته (شبانه روزى)
٣٨٥٢٣٠٣٠ 

خاورهاى بزرگ-نيسان
 تهران وشهرستان هاهمه روزه

٩٥٢٦٢٠٧٧/ ف

ثامن بار 
 ٦-٣٦٠٥٦٥٦٥

١-٣٦٠٨٨٠٠٠
١-٣٦٠٧٧٠٠٠
٥-٣٦٠٧٠٤١٤

زاهدى  ٠٩١٥٣١٠٩١٨١

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

٩٥٠٣٨٦١٣/ لارزان ،کارگر حرفه اى

٩٥٣٠٠٤٧١/ ف

   صدرا بار
    حمل اثاثيه ارزان

با کمترین قيمت روز
سراسر پيروزى    ٣٨٨٢٨٥٠٠
سراسر وکيل آباد  ٣٥٠٢٩٤٠٠
قاسم آباد بزرگ   ٣٦٢٠٢٧٠٠
سجاد - خيام         ٣٧٦٦٤٨٠٠
احمدآباد، کوهسنگی٣٨٤٦٣٨٠٠

٩٥٢٢٦٧٤٠/ ب

بزرگ
 خراسان 

 برند برتر(حامی بار) 
کيفيت کار را ببينيد

مشترى دائم ما می شوید
با بيمه و بازدید رایگان 

٦٨و٣٧٦٥٨٨٧٨
سجاد- فرامرز - فلسطين 

٣٦٠٧١٤٠٠
معلم - وکيل آباد - قاسم آباد

٣٨٤٢٩٠٨٦ 
سناباد - کوهسنگی - امام رضا

٤-٣٧٥١٦٠٦٣
ابوطالب - کالهدوز- مطهرى

 ٣٧٣٣٩١٩٤
عبادى - طالب - مصلی 

شر3ت حمل و نقل 
خسرو بار

 وانت ،خاور، کارگر

٣٦٠٥٦٧٦٢
٣٧٦٦٢١٢٦
٣٨٩١٥١٥٩ 

٩٥٢٥٩٧١٤/ ل

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

جرثقيل   باالبر
نفربر، دسترسی ١۴ متر

٩٥١٩٧٦١٠/ ل٠٩١٥٣١١٠٦٥٣

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

٩٥٢٥٣٢٠٤/ ل٠٩١٥٠٠١٤٠٢٢

٩٥١٧١٠٣٢/ ف

جرثقيل دوستان
٧ تن ، نيسان، خاور 

 ٠٩١٥٠٠٧٣٥٦٧

جرثقيل دادخواه
جرثقيل ٧تنی،خاور،نيسان وغيره

٠٩١٥٥٠٤٨٠٣٠
٩٥٢٥٦٤٦١/ م٠٩١٥٨٥٧٨٠٣٠

جرثقيل ماهان
انواع کفی و دکل بلند

وفایيان   ٠٩١٥٥٥٩٧٤٨٢
٩٥٢٧٩٢٤٦/ ل

جرثقيل عليپور
(شبانه روزى- شهر و شهرستان)

 حمل دستگاه ها و ماشين آالت سنگين
٠٩١٥١١٣٠٤٧٣-٣٣٩٢١٧١٩

٩٥٠٧١٩٧٣/ ب

 جرثقيل صالح 

 ٠٩١٥١١٢٥٩١٧
٩٥٢٢١٤٩١/ ق

٩٥٢٢٠١٤٨/ ف

 �جرثقيل مهد
با قيمت مناسب  

٠٩١٥٣١٣٤٥٠٠-٣٣٨١٤٤٥٤

٩٥٠٥٦٦٠٩/ ف

  جرثقيل عبداله�
 مشاوره و بازد�د را�گان

٠٩١٥١١٢٥٨٠٨

٩٥٢١٨٠٢٠/ ب

 جرثقيل-سراج
 شبانه روزى
نيسان-خاور

 ٣٣٨٥٥٧١٢-٠٩١٥١١٠٤٥٥٦

 �جواز شر3ت� آژانس فور
به فروش می رسد 

٠٩٣٨٢٠٢١٧٨٦
٩٥٣٠٤٥٠٤/ ف

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

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

٩٥٠٦٤٥١٢/ ف

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

�وروپLار
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

٩٥٢٢٠٠٥٦/ م

اتومبيل 3را�ه احسان 
 تحویل انواع سوارى بدون 

راننده مسافرتی - عروسی- روزى 
 ٣٦٠٨١٤١٤-٠٩١٥٥١٦٦٣٠٠

٩٥٢٤٥٤٨٩/ ف

مشهد سير توس 
اتوبوس مينی بوس ون 

١٢ و ٣٦٦٦٤٦١١
٠٩١٥٤٤٢٨٠٣٠

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

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

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

٩٥٢٧٦٢٢٦/ ل٠٩١٥٣٠٤٣١٢٧

مشهدسيرتوس
اتوبوس،مينی بوس،ون

 ١٢-٣٦٦٦٤٦١١
٩٥٢٧٢٧٥٩/ خ٠٩١٥٤٠٢٨٠٣٠

3را�ه اتومبيل رهنورد
ارائه لوکس ترین خودروهاى

 خارجی با راننده و بدون راننده
٠٩١٥٥١١٥٦٩٢-٣٦٠٩١٤٠٧

٩٥٢٩٦٧٢٩/ ف

٩٥١١٣٢٨٥/ ل

اتومبيل كرا�ه پارسا
تحویل سوارى مدل باال 

بدون راننده
٣٦٦٢٩٤٥٤-٠٩٣٥٧٤٢٢٨٣١

٩٥٢٨٤١٨٥/ ف

شر3ت صبا گشت 
انواع اتوبوس، مينی بوس، ون  

 ٣٣٦٥٦٣١٣-٣٣٦٨٧٤٢٤
٠٩١٥٣٢١٢٨٩٦

٩٥٢٩٢٩٩٩/ پ

سيما گشت 
اتوبوس و مين� بوس

 ٠٩١٥٦٢٠٢٣١٠
٣٨٧٦٦٧٠٤

٩٥٣٠٢٣٧١/ پ

اتومبيل 3را�ه 3اظم�
ارائه انواع خودرودر

مشهدوکيش
٠٩١٥٥٥٩٨٨٥٢-٣٦٠١٨٤١١

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 

٩٥١٩١٢٥٣/ د

هاشم�
(پرشين سابق)

خودروهاى ایرانی و خارجی
مسافرتی، عروسی (بدون راننده)

قيمت ویژه
وکيل آباد نبش دانش آموز١۴

٠٩١٥٨٠٠٠٠٢١  
٣٨٦٧٩٤٠٠

هواپيما قطار اتوبوس
ارزان آنالین مطمئن نگين آسمان

٠٥١٣٧٦٧٢٦٣٥
ir.charter١٢٣

 
٩٥٣٠١٢٣٥/ ق

3يش
تضمين پایين ترین نرخ تور

٣٢٢٣١٤١٦ -٣٢٢٣٥٦٥٦
٩٥١٩٩٢٣٦/ طآتریناپرواز

فروش خط رند
٢٢٥٧٨٠٠
٢٢٤٣٠٠٦

تماس ٠٩١٥٣٠٩٣٠٠٦
٩٥٣٠٥٦٣٤/ د

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

خر�د و فروش 
خط همراه رند 

٠٩١٥١١١١١١٠
ازسایت سعيدى سيمکارت دیدن کنيد

٩٥١٦٨٤٦١/ م

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

4G رایتل و مودم
٣٨٥٣٢٠٠٠-٠٩١١٤٠٨٢٠٠٠

٩٥٠٥٦٢٦٣/ ف

فروش به باالتر�ن پيشنهاد 
 ٠٩١٢١٩٧٧٥٩٥
٠٩١٥١٦٧١٣٧٣

تماس ٠٩١٥١٠٣٥٩٢٩
٩٥٢٩٨٦٧٩/ م

فروش خط همراه رند
٠٩١٥١١١١٢٠٠

تلفن تماس: ٠٩١٥٧٦٥٥٣٥٠
٩٥٣٠٥٥٨٨/ ق

٩٥٢٢١٠٣٢/ ف

 فروشگاه اقساط� طاها
 فروش اقساطی گوشی 

تبلت، لپ تاپ و غيره
 در تمامی برندها

اقساط دلخواه با چک معتبر بانکی به 
همراه قرعه کشی

 خودرو پراید و تبلت
 چک کارمندى -چک آزاد 
١-٣٨٤٧٦٨٦٠

احمدآباد بين بهشت و پاستور 
بازارچه موبایل 

طبقه همکف فروشگاه طاها 
با عضویت در کانال تلگرام ما 

از تخفيفات فروشگاه ما
 بهره مند شوید :

@ tahashopaghsati
www.taha-shop.com

فروشگاه طاها آماده عقد قرارداد 
با تمامی ارگانها ونهادهاى دولتی 

و نيمه دولتی می باشد

٩٥٣٠٥٠٢٠/ ف

فرهنگيان سجاد
موبایل تبلت، نرم افزار رایگان

 اقساط بدون چک ١٢ماهه
٣٧٦٧٦١٨١- ٣٧٦٢٩٢٤٢

٩٥٢٧٨٨٠٠/ پ

گوش� 
 �Lچ

( آزاد )
اپل، سامسونگ ،لب تاپ و... 

موبایل کاج 
١٨ الی١٢ شب پيروزى ۴١ 

زارعی

توجه توجه 
قرعه 3ش� 

با خرید گوشی جایزه 
اتومبيل، تبلت دریافت نمائيد

مقابل بيمارستان قائم 
 بازارچه موبایل احمدآباد

٩٥٢٥٦٦٢٦/ ف

٩٥٢٤٠١٢٥/ ف

فروش اقساط� 
گوش� وتبلت

اقساط دلخواه باچک معتبربانکی
به همراه قرعه کشی پراید و تبلت

٠٩٣٨١١٥١٧٠٠
حامی همراه-تقی زاده

٩٥٢٨٦٨٠٧/ پ

گوش� 
 �Lچ

( آزاد )
اپل، سامسونگ ،هوآوى و... 

موبایل کاج 
١٨ الی١٢ شب پيروزى ۴١ 

زارعی

گوش�
�Lچ 

(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


