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توران سير
مجهز به اتوبوس،مينی بوس،ون

 ١٢-٣٦٢٢٩٧١١
٩٥١٩٣٢٠٠/ خ٠٩١٥٣١٠٠٠٣٠ 

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

٩٥١٩١٢٥٣/ د

هاشم�
(پرشين سابق)

خودروهاى ایرانی و خارجی
مسافرتی، عروسی (بدون راننده)

قيمت ویژه
وکيل آباد نبش دانش آموز١۴

٠٩١٥٨٠٠٠٠٢١  
٣٨٦٧٩٤٠٠

٩٥٢٨٤١٨٥/ ف

شر3ت صبا گشت 
انواع اتوبوس، مينی بوس، ون  

 ٣٣٦٥٦٣١٣-٣٣٦٨٧٤٢٤
٠٩١٥٣٢١٢٨٩٦

�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

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

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 

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

٩٥٢٧٦٢٢٦/ ل٠٩١٥٣٠٤٣١٢٧

3يش
تضمين پایين ترین نرخ تور

٣٢٢٣١٤١٦ -٣٢٢٣٥٦٥٦
٩٥١٩٩٢٣٦/ طآتریناپرواز

هواپيما قطار اتوبوس
ارزان آنالین مطمئن نگين آسمان

٠٥١٣٧٦٧٢٦٣٥
ir.charter١٢٣

 
٩٥٣٠١٢٣٥/ ق

خر�د و فروش خط تلفن
 شهر� در نقاط شهر

٩٥١٦٨٤٦٤/ م

٠٩١٥١١١١١١٠
ازسایت سعيدى سيمکارت دیدن کنيد

٩٥٢٥٦٨٠٥/ پ

خر�د و فروش 
تلفن ثابت شهر�  رند 

در مناطق مختلف مشهد 
٠٩١٥٦٢٥٠٢٥٠

خر�د و فروش 
خط همراه رند 

٠٩١٥١١١١١١٠
ازسایت سعيدى سيمکارت دیدن کنيد

٩٥١٦٨٤٦١/ م

موبا�ل 3ارمندان 
فروش اقساطی موبایل

 تبلت لپ تاپ 
ویژه کارمندان 

بدون پيش پرداخت
 ١٢ ماهه 

(فرهنگيان بدون چک ) 
٩٥٢٩٩٩٦٧/ ف٣٧٦٤٧١٢٦

گوش�
�Lچ 

(آزاد)
پيروزى ۴١ موبایل کاج

٩٥٢٤٣٩٥٧/ پ

٩٥٢٧٨٨٠٠/ پ

گوش� 
 �Lچ

( آزاد )
اپل، سامسونگ ،لب تاپ و... 

موبایل کاج 
١٨ الی١٢ شب پيروزى ۴١ 

زارعی

٩٥٣٠٥٠٢٠/ ف

فرهنگيان سجاد
موبایل تبلت، نرم افزار رایگان

 اقساط بدون چک ١٢ماهه
٣٧٦٧٦١٨١- ٣٧٦٢٩٢٤٢

٩٥٢٨١٤١٦/ پ

گوش� 
 �Lچ

( آزاد )
اپل، سامسونگ ،هوآوى و... 

موبایل کاج 
١٨ الی١٢ شب پيروزى ۴١ 

زارعی

٩٥٢٦٢٣٨٥/ ف

فروش اقساط� با 3ارت حLمت

 فروشگاه طاها
فروش گوشی ، تبلت،  لپ تاپ 
لوازم خانگی، فرش ماشينی 
و دستباف ،کليه ظروف چينی 

دوربين هاى حرفه اى
 کليه لوازم ادارى

 دوچرخه، موتورسيکلت 
و سایر احتياجات شما جهت تامين 

و تکميل جهيزیه و نياز شما
 ویژه شاغلين و بازنشستگان 

محترم نيروهاى مسلح
 با اقساط ۶ ،١٨،١٢ و ٢۴ ماهه 

توجه فرمائيد :
اقساط تا ٢سال

 بدون پيش پرداخت ،بدون چک
جهت کسب اطالعات بيشتر 

عضویت در مجموعه
 و بهره مندى از تخفيفات مجموعه 

عضو کانال ما شوید :
@ tahashopaghsati

براى اطالع از سایر محصوالت و 
آدرس نمایشگاههاى محصوالت 

فوق به سایت ما مراجعه  نمائيد : 
www.taha-shop.com
١-٣٨٤٧٦٨٦٠

 مجموعه طاها
 آماده عقد قرارداد 

با تمامی ارگانها و نهادهاى 
دولتی و نيمه دولتی  می باشد. 

٣٨٤٣٢٥٥٦

٩٥٢٤٠١٢٥/ ف

فروش اقساط� 
گوش� وتبلت

اقساط دلخواه باچک معتبربانکی
به همراه قرعه کشی پراید و تبلت

٠٩٣٨١١٥١٧٠٠
حامی همراه-تقی زاده

توجه توجه 
قرعه 3ش� 

با خرید گوشی جایزه 
اتومبيل، تبلت دریافت نمائيد

مقابل بيمارستان قائم 
 بازارچه موبایل احمدآباد

٩٥٢٥٦٦٢٦/ ف

فروش انواع گوش� و تبلت 
به صورت اقساطی فقط باچک 

تلفن: ٠٩١٢٠٢٣٠٣٩٣
٣٧١٣٥٧٠٠

٩٥٢٨٠٣٧٥/ ق

تلفن و موبا�ل

�خدمات گردشگر

سيم 3ارت همراه اول

تلفن ثابت

گوش� و لوازم جانب�

�خدمات گردشگر

٩٥٣٠٦٩١١/ م

٣٦
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