
يكشنبه ١٥ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٩
٢٩

باغ -تاالر- هتل
 طرقبه- شاند�ز 

باالترین کيفيت 
بيشترین خدمات 
نازلترین قيمت 
را از ما بخواهيد 

بدون ورودى 
٠٩١٥٢٦٧٤٠٠٢
٠٩١٥٢٦٧٤٠٠٣

٩٥٣٢٧٩١٧/ پ

 � باغسرا

عروس بهار
 ظرفيت ١٠٠٠ نفر

 ورودى رایگان 
ابتداى جاده شاندیز

 بلوار فرمانيه 
فرمانيه ٨

٠٩١٥٩١١٢٤٣٧ 
٣٦٢٣٢٣٢٦

٩٥٣٥٥٢٦٦/ ق

 �دامدار� حداد
گوشت گوسفند 

با قصاب
سرویس رایگان 

جهت قربانی و عقيقه و مجالس 
٠٩١٥٣٣١٢٠٣٧
٠٩١٥٣٠٣٩٩٦٢

٩٥٢٥٩٢٢١/ ف

دامدار� نوخندان
گوشت گوسفند نر�نه

 

٩٥٢٧٢٧٤٦/ م ٠٩١٥٧٣٧٩٤٩١

دامدار� 3اف� 
 همراه با قصاب
 با تخفيف ویژه

 ٣٧٦٨٠٢١٨
 ٠٩١٥٩١٦٦٩١٧

٩٥٣٣١٨٥٩/ ف

دامدار� سيدحسين� 
شبانه روزى  همراه با قصاب و سرویس

٠٩١٥٤٤٢٨٢٥٦ رایگان 
٩٥٢٧٤٧٣٤/ م٠٩٣٩٥٧٥٩٥٧١

٩٥٣٤٢١٤٣/ ط

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

٣٨٤٦٤٨٨٧- ٠٩١٥٢٠٠١٠٢١

�دامپرور� نصير
 عرضه گوشت گوسفند همراه با 

قصاب به صورت شبانه روزى 
 ٠٩١٥١٢٥٤٩٦٤

٩٥٢٥١٠٢٩/ ق

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

٠٩١٥٥٠٩٧٨٤١
٩٥٣٣٨٤١٢/ ف٣٧٦٥١٢٧٢

دامدار� زارع�
همراه با قصاب و سرویس رایگان

٠٩١٥٧٠٤٨٩١٧-٣٧٦٥٩٤٨٨
٩٥٣٣٢٢٦٠/ ف

�دامدار� صبور
گوشت گوسفندنرینه

همرا ه باقصاب - شبانه روزى
٣٧٦٣٢٩٧٨- ٠٩١٥٩٠٢٨٩٨٠

٩٥٣٥٣١٥٥/ پ

�ملود
هزینه کامل آرایش 

عروس را در
 آرایشگاه هاى

 برند مشهد بدون 
قيد و شرط از ما 

هدیه دریافت کنيد.  
٣٨٤١٦٨٨٦

٩٥٢٦٤٣٦٧/ پ

عKاس� و فيلم بردار� صنعت�
تصویربردارى تخصصی 

همایش ها ساخت تيزر و مستند
نعيمی٠٩٠٣١١٠٣٨٨٥

٩٥١٥٦٦٩٦/ م

 tآتليه پالر
۵٠% تخفيف ویژه

تصویربردارى DSLR کرین 
 هلی شات

همراه با هدایاى ارزنده
تخفيف ویژه فيلمبردارى با 

مونتاژ ۵٠٠تومان  
٠٩١٥٣١٨٦٦٣٤

٩٥٢٨٨٩٦٨/ ق

٩٥٢٧٨٤٩٠/ د

3را�ه دوربين
�فيلمبردار

صابر ٠٩١٥١١١٦١٩٣

آتليه زبرجد 
 Full HD کيفيت تصادفی نيست
٣٧٢٧٨٨١٧-٠٩١٥٢٢٢٤٦٢٢

٩٥٣٢٠٢٦٠/ ق

آتليه تخصص� انوش
کودک. عروس .اسپرت

٣٦٦١٦٠٦٦
٩٥١٠٢٥٢٧/ ط٠٩١٥٣٠٩٣٤١٤

استود�و گليم
با off ٣٠ ویژه زوجهاى جوان، 

اسپرت، کودک
٣٨٨١٥٠٥٧

٩٥٣١٨٨٥٩/ ف

آموزش خصوص� فتوشاپ
آلبوم ایتاليائی و طراحی عکس 

فقط بانوان 
٠٩٣٠٨١٨١٩٢٣

٩٥٣٥٤٥٣٤/ ق

٩٥٣١١٣٤١/ ب

 � آتليه د
 طالب نبش چهارراه برق 

 ٣٢٧٣٨٢٩٦-٠٩١٥٢٠٢٠١١٥

استود�و برنتين
 ۵٠% تخفيف زمستانه

 عروس- اسپرت- کودک
٩٥٣٠٠٥٣٠/ ق٠٩١٥٤٠٤٢٣٠٢

٩٥٢٩٨٥٥٢/ ف

آرماند�س
پکيج ویژه- هاشميه ١١ پالک ١۴

٦-٣٨٨٣١٤٧٥

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

٩٥٣٢٨٢٠٤/ ف

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

سيلورجات، باند، رقص نور 
٣٨٨١٣١٨٧-٠٩١٥٤٤٤٨٤٤٠

٩٥١٣٨٠٨٥/ خ

3را�ه چ� ماهان
انواع ميز،صندلی و ظروف

٠٩١٥٠٠٤١٠٥٠-٣٨٤٥٦٤١٢

٩٥٠١١٣٤٠/ پ

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

٠٩١٥٥١٨٤٣٩٨
٣٨٧٨١٤١٠

خدمات مجالس

 پارسا
کرایه انواع: ظروف ميز،مبل 

صندلی LCD، فرش، رقص نور
خجسته ٣٦٠١٩٥٧٥ 

٩٥١٠٩٨٢٨/ پ٠٩١٥٥٣٣٥٣٨٩

٩٥٣٢٢٩٢٨/ 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

3ارگر ا�زانلو
گاوصندوق ،ساید، اثاث

شبانه روزى 
٩٥٣٤٠٩٠٣/ پ٠٩١٥٣١٩٢٩٦٦

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

٩٥٣٠٨٩٧٨/ لارزان ،کارگر حرفه اى

٩٥٢٤١٣٤٠/ خ

�3ارگرحرفه ا
 حمل سایدگاوصندوق ، جابجایی

٠٩١٥٤٥٠٥٥٨٤

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

٩٥٢٦٢٠٧٧/ ف

ثامن بار 
 ٦-٣٦٠٥٦٥٦٥

١-٣٦٠٨٨٠٠٠
١-٣٦٠٧٧٠٠٠
٥-٣٦٠٧٠٤١٤

زاهدى  ٠٩١٥٣١٠٩١٨١

٩٥٢٤١٣٥٠/ خ

3ارگربادقت
کارگر مجرب، متخصص ساید

گاو صندوق، تخليه
بارگيرى و جابجایی،وانت وخاور

٣٧٦٨٩٥٧٦
٠٩١٥٢٦٨٠٠٦٠
٠٩٣٧٠٣٧٧٠٠٣

٩٥٣٤٣٢٦٥/ ف

�خسرو
 بار 

اولين موسسه تخصصی 
حمل اثاثيه منزل در کشور 

در استان خراسان 
٣٢٢٢٣٣٣٣
٣٢٢٥٣٣٣٣
٣٥٠٩٩٣٣٣
شهر و شهرستان

�اتوبار مهد
شهر           شهرستان 

قاسم آباد   ٣٦٦٢٨٨٣٢
 کوهسنگی ٣٨٤٤٤٦٥٥
 هاشميه      ٣٨٨٤٣٩٢٥
 ابوطالب      ٣٧٥٣٩٨٧٠
آزادشهر     ٣٦٠٦٥٢٢٥

٩٥٣٣٢٢١٨/ ل

حمل و نقل

اتوبار و وانت بار

مواد غذا��، پروتئين�

�عKاس� و فيلمبردار

3را�ه چ�

قصابـــــ�

٩٥٢٢١٣٢٢/ م

٩٥٣٢٧٠٠٠/ف

٩٥٣٤٠٣٩٣/ط

٩٥٣٣٢١٧٤/ل

٩٥٢٨٧٢٤٦/ ف


