
سه شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٦
٢٩

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

آ�د�ن بار
قيمت منصفانه

خاور،+ارگر،وانت
 بدون تعطيل�

احمدآباد،سناباد 
٣٧٢٨٤٠٤٠

کالهدوز،ابوطالب 
٣٧٢٩٩١٩١
سجاد،فلسطين 
٣٧٦٤٠٤٢٤

خيام    ٣٧٦٥٢٥٩٦
عبادى،خواجه ربيع 

٣٧٣٣٨٦٦٠
گاز،مطهرى،هدایت 

٣٧٣٣٨٦٦١
طوس       ٣٦٦٧١٧١٧
فرامرز،آزادى٣٦٦٧١٦١٦
شهرک غرب    ٣٦٦٧٣٧٠٠
مشهدوشهرستان(همه روزه)

٩٥٣٣٧٨٥١/ خ

شر+ت حمل و نقل 
خسرو بار

 وانت ،خاور، کارگر

٣٦٠٥٦٧٦٢
٣٧٦٦٢١٢٦
٣٨٩١٥١٥٩ 

٩٥٢٥٩٧١٤/ ل

آرتابار 
شهر        شهرستان  

 حمل اثاثيه ، تجارى، ادارى با 
کارگران ماهر (بدون تعطيلی )

خاور، نيسان، وانت 
هاشميه،هنرستان ٣٨٨٤٧٤٤٢
وکيل آباد، کوثر  ٣٨٨٤٧٤٤٣
آزادشهر          ٣٦٠٢٢٢٦٥
ميثاق، الهيه         ٣٥٣١١١٥٠ 
هفت تير، صياد    ٣٨٦٩٦٣٦٦
بلوارفردوسی       ٣٦٠٦٢١٤٦
سراسرپيروزى   ٣٨٩٠٧٤٩٠
قاسم آباد         ٣٦٢٠٦٣٢٦
سجاد، فرامرز      ٣٧٦٠٣٦٤١
آزادى           ٣٦٥١٧٨٩٣
توس          ٣٦٦٥١٩٦٩

 پوشش سراسرى

 

٩٥٣١٥٤٥٩/ م

٩٥٣٢٧٤٣٤/ پ

 با ارزانتر�ن قيمت 

آرادبار
خاور بزرگ مسقف
 ١٠٠% تضمينی 

VIPکارگر مجر ب درجه ١
پوشش سراسرى-شبانه روزى

٣٧١٢٣٠٣٠
٣٦٢٠٢٠٠٢

قاسم آباد الهيه٣٥٢٣٨٧٠٠
کوثر هنرستان٣٨٨٤٧٤٩٥

هفت تير هاشميه٣٨٨٤٧٤٨٧
صياد اقبال٣٨٦٩٠٧٦٦
طالب طبرسی٣٢٧١٣٠٠٩
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

+رج بار 
تخفيف ویژه اسفند ماه 

٣٦٦٦١٦١٤
٣٥٠٢١٦١٤
٣٧٦٥١٤١٨
٣٨٤٥٣٧٣٣

٩٥٣٤٥٢٣٠/ م٠٩١٥١١٢٦١٨٤

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

ثمين بار
حمل اثاثيه ارزان

 با کارگر مطمئن سراسر شهر  
کاميون مسقف با پتو

 تهران-شمال همه روزه   

محاسبه از درب منزل 
 وانت - خاور 

پيروزى،هاشميه  ٣٨٨٢١٠١٠ 
احمدآباد،سناباد ٣٨٤١٣١٣١
قاسم آباد،الهيه٣٦٦٣١٢١٢

شبانه روزى 

 ٠٩١٥٣١٨١٧٣٥ 

٩٥٣٠٤٤٨٥/ پ

٩٥٣٢٧٣٩٤/ خ

+وروش بار 
شهرستانها

زیرقيمت 
همه جا
حمل اثاثيه منزل

 با کارگران دوره دیده 
بيمه و بازدید رایگان
محاسبه ازدرب منزل

مرکزى  ٣٧٥٧٠٤٠٠

آزادشهر٣٦٠٥٧٥٠٥

قاسم آباد٣٥٣١١١١٣

رضاشهر٣٨٧٩٢٣٤٢

خيام و سجاد٣٧٦٧٢١٦٢

پایانه بار٣٣٨٦٠٩٦٨

امام هادى ٣٦٥٨٨١٨٤

بعد از همه با ما تماس بگيرید
مدیریت ٠٩١٥٨٩٠٩٠٤٠

با ضمانت
معين 

بار خراسان 
شهر -شهرستان 

کاميون هاى جدید با کارگران مجرب 
(خاور نيسان وانت) 
پيروزى،هاشميه،صارمی

معلم،دانشجو،فرهنگ

سجاد،فلسطين،احمدآباد

بهشتی،کوهسنگی،امام خمينی

قاسم آباد،ميثاق،مجيدیه 

٣٨٨٢٩٧٠٠

٣٨٨٢٩٨٠٠

٣٧٢٦١٠٣٠

٣٦٠٨١٣٥٠

٣٨٨٣١١٢٢
دانشور ٠٩١٥١٠٨١٢٥٦

٩٥٣٠٨٨٥٦/ پ

آرمين بار 
احمدآباد ٣٨٤٤٩٤٩٤
سناباد    ٣٨٤٤٠٦٦٥
عدل خمينی ٣٨٥٩١٤٧٧
هاشميه   ٣٨٨٤٤٢٢٨
کالهدوز  ٣٧١٣٦٠٠٠ 

٩٥٣٣٢٤٧٣/ ل

٩٥٣٠٨٩٩٩/ پ

رضو بار
 قيمت منصفانه    
-خاور  -نيسان  وانت 
ارسال باربه تمام نقاط کشور

  هاشميه،هنرستان    
   آب وبرق،آزادشهر

   پيروزى،وکيل آباد    
   مصلی،١٧شهریور  
    طالب ،طبرسی        

٣٨٨١٢٩٨٩
٣٨٨٢٦١٣١
٣٨٨٢٦٧٥٧
٣٣٦٩٢٧٠٠
٣٣٦٨٤٥٧٥
٠٩١٥٥٢٠٣٥٤١

٩٥٢٦٢٠٧٧/ ف

ثامن بار 
 ٦-٣٦٠٥٦٥٦٥

١-٣٦٠٨٨٠٠٠
١-٣٦٠٧٧٠٠٠
٥-٣٦٠٧٠٤١٤

زاهدى  ٠٩١٥٣١٠٩١٨١

درجه ١
با+متر�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

٩٥٣٣٦٩١٨/ پ٠٩١٥٧٠٦٩٨٤٨

+ارگر ا�زانلو
گاوصندوق ،ساید، اثاث

شبانه روزى 
٩٥٣٤٠٩٠٣/ پ٠٩١٥٣١٩٢٩٦٦

٩٥٢٦٠٧٦١/ ف

 +و�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

شر+ت حمل و نقل 
مشهد سير +وثر

آژانس ایران آماده همکارى با 
سازمانها و ارگان هاى دولتی 

و غيردولتی با خودروهاى مدل 
باال پژو ، سمند، پراید و غيره در 

خدمت شما می باشد
٠٩١٥٩٠٥٤٨٥٨

٩٥٣٥٢٠٥٠/ ف

سجاد بار 
 ٢-٣٦٠٩٩٠٠١ 

٩٥٣٣٥١٠٧/ فشهر - شهرستان 

زر�ن بار
   وانت-خاور

الهيه     ٣٥٢٢٥٣٥٣ 
قاسم آباد ٣٥٢٢٥٣٥٤ 

وکيل آباد ٣٨٩٠٥١٠٠
٩٥٣٣٤٨٢٥/ ل

جرثقيل خراسان 
خاور با قيمت مناسب 
٠٩١٥٣١٣٩٣٨٦
٠٩١٥٥٠٥٤٣٢٧

٩٥٣٢١٧٠٨/ ف

جرثقيل دادخواه
    ٠٩١٥٥٠٤٨٠٣٠

٩٥٣٢٦٩٠٥/ خ٠٩١٥٨٥٧٨٠٣٠

جرثقيل ٧تنی،خاور،نيسان وغيره

٩٥٣٠٩٩٧٩/ ف

  جرثقيل عبداله�
 مشاوره و بازد�د را�گان

٠٩١٥١١٢٥٨٠٨

ليفتراx دهنو
اجاره ، تخليه ،بارگيرى،حمل ليفتراک
رایگان        ٠٩١٥٠٠١٤٠٢٢ 

٩٥٣٤٤٢٠٦/ ل  ٠٩١٥٥٠٠٤٠٢٢ 

جرثقيل عدالت
خاور با قيمتی مناسب

 ٠٩١٥٩٠٤٧٤٦٨         
٩٥٣٥١٦٦٣/ ل٠٩١٥٩١٦٢٧٥١ 

٩٥٣٣٨٤٧٩/ ف

 جرثقيل مهد
با قيمت مناسب  

٠٩١٥٣١٣٤٥٠٠-٣٣٨١٤٤٥٤

٩٥٣٣٢٠١٧/ ف

جرثقيل دوستان
٧ تن ، نيسان، خاور 

 ٠٩١٥٠٠٧٣٥٦٧

جرثقيل   باالبر
نفربر، دسترسی ١۴ متر

٩٥٣٢٠٢٨٦/ م٠٩١٥٣١١٠٦٥٣

تا+س� تلفن� 
در محدوده صياد شيرازى

 به فروش می رسد
٠٩١٥٣٢٢٢٥٠١

٩٥٣٥١٧٩٥/ ف

تا+س� تلفن� 
با زنگ باال و درآمد باال واگذار

 می شود محدوده الهيه 
٩٥٣٥٠١٦٦/ ف٠٩٣٥١١٧٧٦٣٢

چناران 
وانت تلفن� ١٠١٠ 
با مدیریت (جدید ) 

محسن بختيار
 به  ازاى هر ٨ سرویس 

داخل شهر یک بليط 
استخر یا سيم کارت 

اعتبارى هدیه بگيرید.
٠٩١٥٣٠٤٧٠٢٢
٠٥١٤٦١٢١٠١٠

٩٥٣٤٧٣٠٥/ ش

٩٥٢٢٠٠٥٦/ م

اتومبيل +را�ه احسان 
 تحویل انواع سوارى بدون 

راننده مسافرتی - عروسی- روزى 
 ٣٦٠٨١٤١٤-٠٩١٥٥١٦٦٣٠٠

٩٥٣٣٠٣١٣/ خ

مشهدسيرتوس
اتوبوس،مينی بوس،ون

 ١٢-٣٦٦٦٤٦١١
٠٩١٥٤٠٢٨٠٣٠

توران سير
مجهز به اتوبوس،مينی بوس،ون

 ١٢-٣٦٢٢٩٧١١
٩٥١٩٣٢٠٠/ خ٠٩١٥٣١٠٠٠٣٠ 

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

٩٥٢٧٦٢٢٦/ ل٠٩١٥٣٠٤٣١٢٧

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 

٩٥١٢٦٥٠٦/ پ

رو�ال
بدون نيازبه چL 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 +را�ه
 صفائ�

اتومبيلهاى  انواع  دهنده  ارائه 
خارجی و ایرانی با راننده و بدون

راننده،جنسيس،پرادو، زانتيا 
ليفان ٨٢٠ ، پارس، سمند،پراید

 ٠٩٣٥٧٣٨٨٤٠٠
٠٩١٥٦١٧٤٨٠٠

٩٥٣٥٠٤٠٠/ 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

٩٥٣٥١٠٢٧/ م

ت�ران
تحویل سوارى مدل باال

بدون راننده  ٣٨٣٨٨٢٨٥ 
٠٩١٥٨٠٤٠٢٩٣   

اتومبيل +را�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

٩٥٣٢٦٢٨٨/ م

اتومبيل +را�ه +اظم�
ارائه انواع خودرودر

مشهدوکيش
٠٩١٥٥٥٩٨٨٥٢-٣٦٠١٨٤١١

 �وروپ�ار

خودرو اجاره  الملل�  بين  شر+ت   
بدون راننده و ترانسفر تشریفات
درفرودگاه مشهد و فرودگاه هاى 

سراسرایران
عدم دریافت افت رنگ 

 بيمه بدنه تکميلی
تحویل رایگان در محل مشترى 

اجاره خودرو در سراسر دنيا

 ٣٣٤٠٠٥٤٢ 
٠٩١٥٢٠٠٠٥٤٢

٩٥٢٩٠٥١٤/ خ

�وروپ�ار
شرکت بين المللی 

اجاره خودرو
 در ایران

- عدم دریافت افت رنگ
- اجاره خودرو در تمام 

شهرهاى ایران
- ارائه خدمات ترانسفر 

تشریفات
- خدمات ٢۴ ساعته

- اجاره خودرو در سراسر دنيا
- ارائه خودروهاى روز دنيا

 ٣٣٤٠٠٥٤٢
٩٥٣٢٨٩١٤/ م٠٩١٥٢٠٠٠٥٤٢

٩٥٣٠٥٥٤٣/ د

هاشم�
(پرشين سابق)

رویاى خود را برانيد
اجاره انواع خودروهاى داخلی
خارجی وکالسيک قيمت ویژه

شرایط مناسب

٠٩١٥٨٠٠٠٠٢١  
٣٨٦٧٩٤٠٠

واگذار آژانس هواپيما��
با ٣ سال سابقه 

به همراه کليه لوازم 
٠٩١٥٩٠٥٢٢٦٢

٩٥٣٤٨٩٠٧/ ر

خدمات گردشگر

xجرثقيل ــ ليفترا

حمل و نقل

+را�ه خودرو

تا+س� تلفن�

خدمات گردشگر

وانت تلفن�

 

 

٩٥٣٠١١٤٢/ ط


