
سه شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٦
٢٧

تاالر هورا 
 در محيطی زیبا و دلنشين 

ميزبان کليه مجالس شما
٠٩١٥٣١٠١١٤٥-٣٥٥٩٢١٣٥

٩٥٣٢٧٨٩٩/ ف

باغ تاالرآنسه

 ٠٩٠١١٥٠٥٠٠٢
٩٥٢٠٨٤٢٥/ ق٠٩١٥٤٠٣٨٠٧١

جشنواره تخفيفات ویژه عيدنوروز
 ۴نوع غذا و ميوه- ٣نوع شيرینی 

بستنی- کيک طبقاتی
سفره عقد- تشریفات ورود 
نفرى ١٨٠٠٠تومان

شاندیز مدرس یک

تاالر سفير «شاند�ز»
www.safirhall.ir

٠٩١٥٣٠٦٥٣٧٩
٩٥٢٤٦٣٢٩/ ل

٩٥٣١٦١٥٧/ پ

باغ ستاره عروس 
آماده برگزارى کليه مجالس شما 

ظرفيت ١٠٠-١۵٠٠ 
بازدید همه روزه از ١٢ الی ٨ شب 

روزهاى تعطيل ١٠ صبح تا ١٠ شب 
مدیریت سعيدى ٠٩١٥٣١٥٠٧٩٤
٠٩٠١٠٩٨١٢٠٤                             

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؟؟

طرقبه ویالشهر،امام رضا٣
٠٩١٥٥٠٠٥١٣١

٩٥٢٤٩٩٧٨/ پ

٩٥١٧٢٥٣٥/ ق

باغ تاالر ترنج
با٢سالن و پارکينگ اختصاصی 

ميدان فهميده توس٣٣ 

کشف نيلوفر٩باغسراى ترنج

   ٠٩١٥٣٠٢٠٣٣٧
٠٩٣٩٦٤٣٠٦٦٥

باغ تاالر 
خوشبخت� 

 با فضاى دلنشين 
و پارکينگ اختصاصی 

و شرایط ویژه ورودى رایگان 
٠٩١٥١١٤٠٩٣٤ 

٩٥٣٥٠٥٠٩/ م

 تاالر و باغسرا
مجلل قصر ترنم 
منوى ویژه شام ۴ مدل غذا 

به همراه پذیرایی کامل 
عصرانه و تشریفات 

سفره عقد رایگان
 نور پردازى رایگان 
کيک مراسم رایگان

 آتش بازى و شمع آرایی 
مسير ورودى رایگان و 

چایخانه سنتی
رزرو فروردین و اردیبهشت

 (قيمت؟؟؟؟)
vip هدیه ویژه سالن زیبایی 

آدرس:چراغچی ۵۵،کشاورز۵ 

٣٦٩٠٤٥٢٥
٩٥٣٤٥٣٢٨/ خ

تاالر قو سفيد
ورودى رایگان،سفره عقد رایگان 

مراسم ورود عروس و داماد 
همراه با آتش بازى 

آرایشگاه عروس ۶٠% تخفيف
ویژه اسفند

 ٣٤٢٢٢٤٨٨
٩٥٣٣٨٢٢٥/ ل٠٩٣٩٧٧٢٤٣٥٤

باغ -تاالر- هتل
 طرقبه- شاند�ز 

باالترین کيفيت 
بيشترین خدمات 
نازلترین قيمت 
را از ما بخواهيد 

بدون ورودى 
٠٩١٥٢٦٧٤٠٠٢
٠٩١٥٢٦٧٤٠٠٣

٩٥٣٢٧٩١٧/ پ

 باغسرا
خورشيدخانوم 
شرایط ویژه رزرو اردیبهشت ماه
بهترین کيفيت با پایين ترین قيمت

آزادى ١۵٩ گلستان ۶ 

٠٩١٥٩٩٦٤٨٦٨
٩٥٣١٤٥٢٥/ م

باغسرا پاژ
باامکانات کامل درفضاى بسيارزیباو

تغييرات مجددآماده عقدقراردادازهم
اکنون براى کليه مجالس عروسی شما 

می باشدتخفيف ویژه همچون گذشته 
نرسيده به سه راهی فردوسی روبروى 

بيمارستان طالقانی گلستان٨ 
www.paaj.ir     وب سایت

٠٩١٥٣١٣٨٣٣٧-٣٥٤٢٣٧٤٧
٩٥٣١٤٣٨٣/ پ

Nتاالر شر�
با کيفيت عالی 

و قيمت مناسب 
بين وکيل آباد ۵٩ و ۶١

رباط تلگرامی:
@Talarsharif_bot

٣٨٦٤١٧١٣- ٠٩١٥٤٠٦٥٥٤٦
٩٥٣٤١٢٩٩/ ف

باغسرا سي�اس 
منو کامل عصرانه و شام نفرى ٠٠٠,١۵

 جاده شاندیز- ورودى شهرک صنعتی 
٠٩١٥٧٧٠٧٩٩٠ثامن ٧

٩٥٣٠٥٦٩٣/ م

 تشر�فات
ماندگار

(باغ ، تاالر ، هتل)
منو ویژه زمستانه و بهاره
  غذا ٣ نوع ( همراه با تست) 

ميوه دستچين۴ نوع
 شيرینی ۴ نوع

 ( از شيرینی سراهاى به نام)  
کيک طبقاتی

شيرکاکائو -  چایخانه 
لباس عروس ( از برترین مزون ها ) 

آرایش عروس 
(از حرفه اى ترین هاى پرآوازه شهر)  
آتليه ( از تکنيکی ترین آتليه ها) 

شکيل ترین دسته گل
و خاص ترین تزئين ماشين عروس

 فانتزى ترین سفره عقد 
رویایی ترین مراسم یخ خشک 
یا نورافشانی خاص هدیه ویژه !!! 

اقامت در هتل 
ویا ليموزین ۶ درب لوکس

آخرین تماس را با ما بگيرید  
همه وهمه   نفرى ...!!!
tashrifat_mandegar :اینستا

WWW.aroosmandegar.ir

٠٩١٥٧٧٧٧٨٢٤   
٣٧٢٦٤٩١٤

٩٥٢٧٣١٣٣/ پ

٩٥٣٣٩٥٧٢/ خ

 شهر�ارباغسرا
ابتداى جاده طرقبه

 امام رضا ١٧
Shahriargarden.com 
 ٥٠٠  و ٣٥٥١٢٤٠٠  

٠٩١٥١١٠٥٠٩٧

تاالر قو سفيد
جاده طرقبه ، نبش معلم ٣

 ٠٩٣٩٧٧٢٤٣٥٤
٩٥٣٠٧٩٣٤/ ل           ٣٤٢٢٢٤٨٨

باغ تاالر شهرما
www.bagheshahrema.ir

٠٩١٥٣٠٦٥٣٧٩
٩٥٢٤٦٣١١/ ل

دامدار زارع�
همراه با قصاب و سرویس رایگان

٠٩١٥٧٠٤٨٩١٧-٣٧٦٥٩٤٨٨
٩٥٣٣٢٢٦٠/ ف

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

٠٩١٥٥٠٩٧٨٤١
٩٥٣٣٨٤١٢/ ف٣٧٦٥١٢٧٢

دامپرور نصير
 عرضه گوشت گوسفند همراه با 

قصاب به صورت شبانه روزى 
 ٠٩١٥١٢٥٤٩٦٤

٩٥٢٥١٠٢٩/ ق

دامدار +اف� 
 همراه با قصاب
 با تخفيف ویژه

 ٣٧٦٨٠٢١٨
 ٠٩١٥٩١٦٦٩١٧

٩٥٣٣١٨٥٩/ ف

 دامدار حداد
گوشت گوسفند 

با قصاب
سرویس رایگان 

جهت قربانی و عقيقه و مجالس 
٠٩١٥٣٣١٢٠٣٧
٠٩١٥٣٠٣٩٩٦٢

٩٥٢٥٩٢٢١/ ف

٩٥٣٤٢١٤٣/ ط

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

٣٨٤٦٤٨٨٧- ٠٩١٥٢٠٠١٠٢١

دامدار سيدحسين� 
شبانه روزى  همراه با قصاب و سرویس

٠٩١٥٤٤٢٨٢٥٦ رایگان 
٩٥٢٧٤٧٣٤/ م٠٩٣٩٥٧٥٩٥٧١

دامدار نوخندان
گوشت گوسفند نر�نه

 

٩٥٢٧٢٧٤٦/ م ٠٩١٥٧٣٧٩٤٩١

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

استود�و برنتين
 ۵٠% تخفيف زمستانه

 عروس- اسپرت- کودک
٩٥٣٠٠٥٣٠/ ق٠٩١٥٤٠٤٢٣٠٢

٩٥٣١١٣٤١/ ب

  آتليه د
 طالب نبش چهارراه برق 

 ٣٢٧٣٨٢٩٦-٠٩١٥٢٠٢٠١١٥

آتليه زبرجد 
 Full HD کيفيت تصادفی نيست
٣٧٢٧٨٨١٧-٠٩١٥٢٢٢٤٦٢٢

٩٥٣٢٠٢٦٠/ ق

آتليه تله
تخفيفات نوروزى - تخصصی 
عروس VIP  مدلينگ و کودک

٠٩٣٧٦٩٢٢٣٠٩-٣٦٠٦٩٣١٢
٩٥٣١٦٣٢٦/ ق

نو انوش 
آتليه تخصصی کودک 

(روزهاى تعطيل باز است)
٣٦٦١٥٢٩٤-٠٩٣٠٦٢٦٠٠٦١

٩٥١١٧٩٥٦/ ط

٩٥٢٧٨٤٩٠/ د

+را�ه دوربين
فيلمبردار

صابر ٠٩١٥١١١٦١٩٣

استود�و گليم
با off ٣٠ ویژه زوجهاى جوان، 

اسپرت، کودک
٣٨٨١٥٠٥٧

٩٥٣١٨٨٥٩/ ف

ع�اس� و فيلم بردار صنعت�
تصویربردارى تخصصی 

همایش ها ساخت تيزر و مستند
نعيمی٠٩٠٣١١٠٣٨٨٥

٩٥١٥٦٦٩٦/ م

آتليه تخصص� انوش
کودک. عروس .اسپرت

٣٦٦١٦٠٦٦
٩٥١٠٢٥٢٧/ ط٠٩١٥٣٠٩٣٤١٤

٩٥٣٢٨٢٠٤/ ف

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

سيلورجات، باند، رقص نور 
٣٨٨١٣١٨٧-٠٩١٥٤٤٤٨٤٤٠

خدمات مجالس

 پارسا
کرایه انواع: ظروف ميز،مبل 

صندلی LCD، فرش، رقص نور
خجسته ٣٦٠١٩٥٧٥ 

٩٥١٠٩٨٢٨/ پ٠٩١٥٥٣٣٥٣٨٩

٩٥٣٢٢٩٢٨/ پ

موسو +اشمر
ميز، صندلی، ظروف، فرش

بسيارشيک
٠٩١٥٣١٣٥٣٣٢-٣٨٨١١٧٧٠

٩٥٠١١٣٤٠/ پ

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

٠٩١٥٥١٨٤٣٩٨
٣٨٧٨١٤١٠

٩٥١٣٨٠٨٥/ خ

+را�ه چ� ماهان
انواع ميز،صندلی و ظروف

٠٩١٥٠٠٤١٠٥٠-٣٨٤٥٦٤١٢

سالن سبز�نه
سبزى خرد کرده و صيفی جات

 آماده شستن و خرد کردن با دستگاه
ابراهيم نژاد ٠٩١٥٣٧٧٤٩٦٧

٩٥٣٥١٩٩٨/ ف

+ارگر
حمل ساید تخليه و بارگيرى

٤-٣٢١٣٦٣٩٣
٩٥٣٤٣٥٢٣/ ف٠٩٠١٣٥٦٣٨٢٨

٩٥٢٤٧٥٥٥/ ف

درجه ١
 با +متر�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

+يميا    
بار  VIP

درجه١- تمام نقاط 
اثاثيه منزل،ادارى،تجارى 
خاورهاى بزرگ

 ١٠٠%تضمينی با کارگران مجرب 

پيروزى    ٣٨٨٤٥٠٤٠
هاشميه   ٣٨٨٣٩٠٨٠
 رضاشهر ٣٨٨١١٩٥٤
هفت تير،صياد ٣٨٨٤٤٠٧٤
 الدن،اقبال   ٣٨٩٢٩٢٤٨
 وکيل آباد ٣٥٠٢٢٦٤٤
 معلم         ٣٦٠١٥٣٨١
 فرامرز    ٣٦٠٦٢١٤٥
قاسم آباد  ٣٦٠١٥٣٨٣
سجاد        ٣٧٦٥٦٥١٦
احمدآباد ٣٨٤٧٣٦٨٠
عدل خمينی ٣٣٨٧١٨٢٥
 کوشش،سيدى ٣٣٤٤٤٤١٤
 رستمی    ٣٣٨٧٢٧٩٢
عبادى       ٣٢٢٨٣١٠٠
 طالب        ٣٢٧٣٧٠٠٧

٩٥٢٦٩٧٠٨/ پ

مبين بار
وانت، خاور، کارگر، شهر و شهرستان

٣٦٦١٠٠٠٠
٩٥١٠١٠١٧/ ف

�اس بار 
 نيسان- خاور - +ارگر 

٣٥٣١١١١٤-٣٨٤٥١٢١٢
٩٥٣٤٣٥٦٤/ م٣٧٦٨١٢١٩

وانت احمدآباد
رضاى ٢١

٣٨٤٣٤٨٤٨-٣٨٤١٨٤٧٠
٩٥٢٤٨٩٨١/ ف

ارزان
 درجه١ 
صابربار
سجاد،خيام                  ٣٧٦٢١٠٢٠ 
وکيل آباد، اقبال       ٣٥٠٢٢٠٢٠
ابوطالب عبدالمطلب      ٣٠ ٣٧٥٧٣٠

قاسم آباد                    ٣٦٢٠٤٠٣٠ 
صياد، الدن                 ٣٨٦٨٤٠٥٠
معلم ،دانشجو            ٣٨٩٢١٠٥٠
فرامرز، جانباز            ٣٦٠٦١٣١٣
بلوار توس                   ٣٦٦٥١٨١٩
هاشميه، هنرستان    ٣٨٨٣٦٠٦٥
فکورى ، دالوران       ٣٨٢٢٧٢٠٠

٩٥٢٧٧٥٤٩/ پ

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

٩٥٣٠٨٩٧٨/ لارزان ،کارگر حرفه اى

٩٥٢٣٧٦٥٥/ خ

+ارگر طال��
حمل ساید و گاوصندوق

بارگيرى و تخليه - وانت -خاور
٠٩١٥٠٥٦٤٠٠٥-٣٨٤١٩١٦٤

قدس بارخراسان
خاور-وانت-همراه با کارگر

زیر قيمت همه جا
٠٩١٥٧٦٦٧٥٣٣-٣٧٦٨٩٣٧٣

٩٥٢٥٢٠٠٧/ پ

حمل و نقل

اتوبار و وانت بار

مواد غذا��، پروتئين�

ع�اس� و فيلمبردار

تاالر و باغسرا

+را�ه چ�

قصابـــــ�

٩٥٢٦١٣٢٨/ م

٩٥٣٤٧٤٠٣/ م

٩٥٢٥٧٤٦٥/ م

٩٥٢٣٦٤٧٨/ ف


