
چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٢
٣٣

 باغسرا' 

عروس بهار
 ظرفيت ١٠٠٠ نفر

 ورودى رایگان 
ابتداى جاده شاندیز

 بلوار فرمانيه 
فرمانيه ٨

٠٩١٥٩١١٢٤٣٧ 
٣٦٢٣٢٣٢٦

٩٥٣٥٥٢٦٦/ ق

٩٥٣٠٠٢٧٦/ پ

باغ تاالر
الماس شب

با فضاى دلنشين آماده
برگزارى مجالس شما 

عزیزان هستيم.
٠٩١٥١٠٩٨١٠٣

٠٩١٥٢٤٥٩٠٢٠-٣٦٩٠٢٣٣٦

باغ -تاالر- هتل
 طرقبه- شاند$ز 

باالترین کيفيت 
بيشترین خدمات 
نازلترین قيمت 
را از ما بخواهيد 

بدون ورودى 
٠٩١٥٢٦٧٤٠٠٢
٠٩١٥٢٦٧٤٠٠٣

٩٥٣٢٧٩١٧/ پ

باغ تاالر شهرما
www.bagheshahrema.ir

٠٩١٥٣٠٦٥٣٧٩
٩٥٢٤٦٣١١/ ل

 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

بيشترین خدمات 

نازلترین قيمت

 باغ-تاالر

را از ما بخواهيد

٠٩٣٠٣٠٤٢٤٣٠ 
٩٥٣٥٦٤٣٧/ ق

باالتر$ن �يفيت 

٩٥٣٥٢٠٢٩/ ق

باغ تاالر آر$انا 
با محيطی زیبا و متفاوت 

با ظرفيت ١٠٠٠ نفر 
به مناسبت افتتاحيه به مدت
 ١ماه شامل تخفيف هاى ویژه
 می باشد - با مدیریت جدید
صابرى   ٠٩١٥٦٢٠٠٣٠١

٠٩٣٨٤٩٠٣٠١٢
بزرگراه آسيایی قبل از سه راه 

فردوسی چاهشک

تاالرآنسه

 ٠٩٠١١٥٠٥٠٠٢
٩٥٢٠٨٤٢٥/ ق

۴مدل غذا باسرویس
  ۴نوع ميوه، شيرینی و بستنی

خدمات و تشریفات رایگان
فقط نفرى ١٨٠٠٠تومان

ابتداى جاده شاندیز مدرس یک

باغ تاالر زنبق
با ٢سالن زمستانی

 ورودى از ١٠٠ نفر به باال 
رایگان 

ميثاق ٣٨ روبروى دانشگاه 
علمی کاربردى

٠٩١٥٩١١٢٤٣٧ قدیميان
٣٦٢٣٢٣٢٦

٩٥٣٥٣٦٣٣/ ق

٩٥٣٣٩٥٧٢/ خ

 شهر$ارباغسرا'
ابتداى جاده طرقبه

 امام رضا ١٧
Shahriargarden.com 
 ٥٠٠  و ٣٥٥١٢٤٠٠  

٠٩١٥١١٠٥٠٩٧

باغسرا' ز$با و مجلل 
منوى کامل شام به همراه 

پذیرایی عصرانه 
رزرو محدود به مدت ٣٠ روز 

به همراه تشریفات رایگان 
فقط نفرى ١٨,٠٠٠ 
ابتداى جاده شاندیز 

٠٩١٥٤٠٣٨٠٧١
٩٥٣٥٣١٧٢/ ق

باغسرا و تاالر ز$با' باران 
با محيطی دلنشين و فضاهاى 

تابستانی با ظرفيت باال و ٢ تاالر 
مجزا با خدمات ویژه و قيمت مناسب 

و کيفيتی مطلوب همچون گذشته 
افتخار اجراى مراسم عروسی و 
مهمانی هاى شما عزیزان را دارد
تخفيفات ویژه بهمن ماه واسفند 

٠٩١٥٠٠٢٣٩٥٧
٠٩١٥٥٢٣٣١٤٨

٩٥٢٧١٤٥٥/ پ٣٦٩١٩١٠٠

 باغ تاالر عروس (شاند$ز)
www.sarayearoos.com

٠٩٣٠٥٩٠٦٩٠٠ 
٩٥٢٧٤٨٨٠/ م

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' زارع
همراه با قصاب و سرویس رایگان

٠٩١٥٧٠٤٨٩١٧-٣٧٦٥٩٤٨٨
٩٥٣٣٢٢٦٠/ ف

دامدار' حداد' 
گوشت گوسفند 

با قصاب
سرویس رایگان 

جهت قربانی و عقيقه و مجالس 
٠٩١٥٣٣١٢٠٣٧
٠٩١٥٣٠٣٩٩٦٢

٩٥٢٥٩٢٢١/ ف

دامدار' صبور'
گوشت گوسفندنرینه

همرا ه باقصاب - شبانه روزى
٣٧٦٣٢٩٧٨- ٠٩١٥٩٠٢٨٩٨٠

٩٥٣٥٣١٥٥/ پ

٩٥٣٥٥٠٣١/ ق

دامدار' قل� پور 
ذبح گوسفند ۶٠تومان

٠٩١٥٣١٧٦٩٢٩
٠٩١٥٠١٠٦٩٢٩

٩٥٣٤٢١٤٣/ ط

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

٣٨٤٦٤٨٨٧- ٠٩١٥٢٠٠١٠٢١

 �دامدار' �اف
 همراه با قصاب
 با تخفيف ویژه

 ٣٧٦٨٠٢١٨
 ٠٩١٥٩١٦٦٩١٧

٩٥٣٣١٨٥٩/ ف

دامدار' نوخندان
گوشت گوسفند نر$نه

 

٩٥٢٧٢٧٤٦/ م ٠٩١٥٧٣٧٩٤٩١

 �دامدار' سيدحسين
شبانه روزى  همراه با قصاب و سرویس

٠٩١٥٤٤٢٨٢٥٦ رایگان 
٩٥٢٧٤٧٣٤/ م٠٩٣٩٥٧٥٩٥٧١

آموزش خصوص� فتوشاپ
آلبوم ایتاليائی و طراحی عکس 

فقط بانوان 
٠٩٣٠٨١٨١٩٢٣

٩٥٣٥٤٥٣٤/ ق

استود$و برنتين
 ۵٠% تخفيف زمستانه

 عروس- اسپرت- کودک
٩٥٣٠٠٥٣٠/ ق٠٩١٥٤٠٤٢٣٠٢

ملود'
هزینه کامل آرایش 

عروس را در
 آرایشگاه هاى

 برند مشهد بدون 
قيد و شرط از ما 

هدیه دریافت کنيد.  
٣٨٤١٦٨٨٦

٩٥٢٦٤٣٦٧/ پ

 آتليه هامرز
 قيمت استثنایی+ کيفيت
ویژه عروس و داماد 

٠٩١٥٣١٣٩٦٧٢-٣٦٠٤٢١٦٢ 
٩٥٣٥٦١١١/ م

�عNاس� و فيلم بردار' صنعت
تصویربردارى تخصصی 

همایش ها ساخت تيزر و مستند
نعيمی٠٩٠٣١١٠٣٨٨٥

٩٥١٥٦٦٩٦/ م

نو انوش 
آتليه تخصصی کودک 

(روزهاى تعطيل باز است)
٣٦٦١٥٢٩٤-٠٩٣٠٦٢٦٠٠٦١

٩٥١١٧٩٥٦/ ط

آتليه زبرجد 
 Full HD کيفيت تصادفی نيست
٣٧٢٧٨٨١٧-٠٩١٥٢٢٢٤٦٢٢

٩٥٣٢٠٢٦٠/ ق

٩٥٣١١٣٤١/ ب

 آتليه د' 
 طالب نبش چهارراه برق 

 ٣٢٧٣٨٢٩٦-٠٩١٥٢٠٢٠١١٥

 �عNاس صنعت  

٠٩١٥٥٠٧٢٦٠٥
٩٥٣٥٢٦٠٨/ ف

٩٥٢٩٨٥٥٢/ ف

آرماند$س
پکيج ویژه- هاشميه ١١ پالک ١۴

٦-٣٨٨٣١٤٧٥

٩٥٢٧٨٤٩٠/ د

�را$ه دوربين
فيلمبردار'

صابر ٠٩١٥١١١٦١٩٣

ظروف �را$ه مقصود  
 انواع ميز، صندلی، ظروف پذیرایی 
سيلورجات ٠٩١٥٥٠٣٥٢٨٦ 

 ٣٧٢٦٨٠٧١-٠٩٣٣٨١٥٦٥١٥
٩٥١١٠٤٣٢/ ب

٩٥٣٢٢٩٢٨/ پ

موسو' �اشمر'
ميز، صندلی، ظروف، فرش

بسيارشيک
٠٩١٥٣١٣٥٣٣٢-٣٨٨١١٧٧٠

�را$ه چ� ماهان
انواع ميز و صندلی و ظروف

٠٩١٥٠٠٤١٠٥٠-٣٨٤٥٦٤١٢
٩٥٢٩٢١٠٨/ ف

خدمات مجالس

 پارسا
کرایه انواع: ظروف ميز،مبل 

صندلی LCD، فرش، رقص نور
خجسته ٣٦٠١٩٥٧٥ 

٩٥١٠٩٨٢٨/ پ٠٩١٥٥٣٣٥٣٨٩

رستوران مينا
با ظرفيت ۵٠٠ نفر 

                   ٠٩١٥٣٥٩٤٥٢٠          
٩٥٣٥٨٩٤٦/ خ٣٨٥٤٠٧٠٤    

 شر�ت شاهين گستر
 پو$ان خراسان

(بازرگانی حبيبی)
نماینده فروش محصوالت 

دلپذیر و سيمرغ
٠٩٣٠٤٤٢٨٧٠٠

٩٥٢٣٢٢٠٤/ م٣٢٦٠٥٨٠٢

٩٥١٨٦٣٢١/ ب

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

٠٩٣٣١١٥١٧٠٠

ارزان ،١٠٠%به  نفع شما

الماس 
VIP        بار

حمل اثاثيه -تجارى - ادارى
کارگران ماهر-(سراسر مشهد،ایران)
با بسته بندى حرفه اى ١٠٠% ضمانت
خاورهاى بزرگ-نيسان
 تهران وشهرستان هاهمه روزه

$اس بار
وانت ،خاور و کارگر ،حمل ساید و 

گاوصندوق
٣٧٦٦٣٥٩٩-٣٨٤٦٠١٧٠

٩٥٣٥٣١٣٦/ خ

وانت احمدآباد
رضاى ٢١

٣٨٤٣٤٨٤٨-٣٨٤١٨٤٧٠
٩٥٢٤٨٩٨١/ ف

٩٥٣٥٠٩٥٤/ ط

پوشش سراسرى
شعبه مرکزى:

٣٨٦٧٢٠٢٠
خاورهاى درجه یک و 
کارگران ماهر و با اخالق

شهر و شهرستان
پيروزى،هاشميه ٣٨٨٣٩٩٨٤
امامت،سيدرضی ٣٦٠٧٣٢٥٦
فکورى،رضاشهر ٣٨٧١٠٣٤٤
سجاد،فلسطين ٣٧٦٠٣٧٠٣

احمدآباد،سناباد ٣٨٤١٧٦٤٨
کالهدوز،ابوطالب ٣٧٠٥٦٧٣٤
کوهسنگی،امام خمينی ٣٨٥٨١٧٤٢
سراسروکيل آباد ٣٥٠٢٦١١١

ميثاق،مجيدیه ٣٥٢٤٥٨٦١
سراسرقاسم آباد ٣٦٦٣٥٤٢٨
سيدى،کوشش ٣٣٤٩٠٣٣٠
سراسرطالب       ٣٢٥٦٩٤٣٨
٠٩١٥٢٥٥٩٠٢٠

شماره ثبت ٢۵٠٧۶٩

مشهد
بار 

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

٩٥٣٠٨٩٧٨/ لارزان ،کارگر حرفه اى

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

�ارگر ا$زانلو
گاوصندوق -سایر اثاث

 شبانه روزى 
٩٥٢٥٧١٩٤/ پ٠٩١٥٤٢٥٤٧٦٢

قدس بارخراسان
خاور-وانت-همراه با کارگر

زیر قيمت همه جا
٠٩١٥٧٦٦٧٥٣٣-٣٧٦٨٩٣٧٣

٩٥٢٥٢٠٠٧/ پ

باربر' 

ماندگار 
سجاد  ٣٨٥٥٦٥٠٧
٣٣٦٦٧٩٣٨ قاسم آباد  
هاشميه  ٣٨٧٩١٤٩٩
پيروزى  ٣٣٤٩١٠٤٢

٩٥٣١١٣٣٤/ ب

�ارگر 
حمل اثاثيه ،جابجایی تخليه ساید 

٩٥٣٤٣٢٦٥/ ف٩٥٣٥٧٢٤٩/ پ٠٩٣٧٧٨٦٨٠٠٥

خسرو'
 بار 

اولين موسسه تخصصی 
حمل اثاثيه منزل در کشور 

در استان خراسان 
٣٢٢٢٣٣٣٣
٣٢٢٥٣٣٣٣
٣٥٠٩٩٣٣٣
شهر و شهرستان

٩٥٢٤١٤٦١/ خ

را$ان بار
تخصص درحمل اثاث

(ساید وگاوصندوق)کارگرماهر 
وباسابقه،حمل با خاور و وانت

 ٣٦٢١٥٩٩١-٣٧٣١٥٩٣٨
 ٣٣٦٨١٦٧٦-٣٨٢٢٣٩٤٢
٣٨٦٤٣٢٥٩-٣٨٥٥٧٤٢٦

 پيروزبارتخفيF و$ژه  
سراسرقاسم آباد       ٣٦٦٣٠٠٣٠
شریعتی،فالحی     ٣٦٦٢١٨٤٦

آب وبرق،پيروزى    ٣٨٨٤٥٢٧٨   
 خيام،سجاد            ٣٧٢٨٤٠٤٠
الهيه، مجيدیه            ٣٥٢٣٧٠٨٨
طبرسی،مفتح        ٣٢٥٦٧٤٧٦  

٩٥١٣٤٩٩٤/ خمحاسبه درب منزل

٩٥٣٤٥١٣٣/ ق

�ارگر بارثاوا
گاوصندوق- ساید- اثاث  

ایزانلو     ٠٩١٥٣٠٧٤٥٨٨

آرتابار 
خاور،انواع وانت ،کارگر

هاشميه،هنرستان ٣٨٨٤٧٤٤٢
وکيل آباد، کوثر   ٣٨٨٤٧٤٤٣
صياد، هفت تير   ٣٨٩١٩٣٤٢
دانشجو،دانش آموز ٣٨٩٢٩٨٠٦
آزادشهر          ٣٦٠٢٢٢٦٥
ميثاق، الهيه          ٣٥٣١١١٥٠ 
صدف ،قانع            ٣٨٦٩٦٣٦٦
فرامرز،جانباز        ٣٦٠٦٢١٤٦
سراسرپيروزى     ٣٨٩٠٧٤٩٠
اندیشه ،شریعتی    ٣٦٢٠٦٣٢٦
فردوسی،سجاد    ٣٧٦٠٣٦٤١
سراسر آزادى        ٣٦٥١٧٨٩٣
توس          ٣٦٦٥١٩٦٩

 پوشش سراسرى
٩٥٣١٥٤٥٩/ مشبانه روزى

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

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

عNاس� و فيلمبردار'

��را$ه چ

�رستــــورانقصابـــــ


