
شنبه ٢١  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٤
٣١

٩٥٣٢٨٧٨٢/ ف

پارسيان بار
ز�رقيمت همه جا 

 جابجایی اثاثيه منزل  
با کاميونت هاى جدید

 مبلی  مسقف    پتو دار
محاسبه درب منزل با 
کارگر و بارچين مجرب 

و  مطمئن
 ١٠٠% تضمينی

٣٦٢٣١٤٠٨- ٣٨٤٢٤١٨٧
٣٧١١٦٦٢٩-٣٨٨٤١٣٢٩
٣٣٨٦٥١٦٠-٣٣٤١٣٦٤٧

٠٩١٥١٠٢٤٥٠٦
٣٢٧٦٣٤٠٧

تماس با شما 
حداقل قيمت با ما
  شهر و شهرستان

3يميا    
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

٩٥١٨٦٢٤٧/ ب

هفت تير، صياد    ٣٨٥٢١٤١٤
رضاشهر، سرافراز  ٣٨٥٣١٨١٥
وکيل آباد ، معلم  ٣٦٠٩٢٣٥٠

پيروزى ، هاشميه ٣٨٦٦٤٠٢٢
٣٨٥١٦٤٦٤ فکورى،الدن  
قاسم آباد، ميثاق ٣٦٦١٢٠٤٤
کالهدوز، کوهسنگی  ٣٨٤٣٨٠٥٠
خيام ، ابوطالب   ٣٨٥٤٦٨٦٨
مطهرى، عبادى   ٣٢٢٥١٤١٤
گاراژدارها،سيدى     ٣٣٨٦٨٠٥٠
عدل خمينی،امام رضا   ٣٨٥٢١٤١٤
بلواررستمی، مصلی    ٣٣٤٤١٤١٤

٠٩١٥٥١٥١٧٠٠

الماس           
VIP    بار

اثاثيه منزل، تجارى، ادارى
ارزان،  ١٠٠% به نفع شما
به تمام نقاط ( مشهد، ایران)

١٠٠% ضمانت کارگران حرفه اى 
خاورهاى بزرگ-نيسان
 تهران وشهرستان هاهمه روزه

٩٥٢٣٨٦٩٧/ خ

3ارگرطال��
متخصص ساید و گاوصندوق

و جابجایی-وانت -خاور
٠٩١٥٠٥٦٤٠٠٥-٣٨٤١٩١٦٤

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

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

٩٥٣٠٨٩٧٨/ لارزان ،کارگر حرفه اى

وليعصربار 
 وانت، نيسان، خاور
 (شهر و شهرستان)

 ٠٩١٥٣٥٨١٣٣٨-٣٧٣١٥٠٨١
٩٤٥٠٧٨٨٨/ ب

3و�ر 
بار
درجه ١

با کمترین قيمت 
١٠٠ تضمينی 

خاور، وانت، نيسان
هاشميه        ٣٨٦٨٠٩٠٠ 
احمدآباد       ٣٨٤٧٢٤٥٢ 
سجاد             ٣٦١٠٨٣١٢ 
فرامرز           ٣٦١٠٨٣١٣ 
رضاشهر         ٣٨٧٩٨٨١٨ 
صياد               ٣٨٦٩٧٢٩٠  
ميثاق              ٣٥٢٣٤٤٩٠ 
اقبال              ٣٥٠٩٧٠٨٧ 

٩٥٢٨٧١٥٨/ ف ٠٩١٥٣٠٥٥٥٥١

زر�ن بار
   وانت-خاور

الهيه     ٣٥٢٢٥٣٥٣ 
قاسم آباد ٣٥٢٢٥٣٥٤ 

وکيل آباد ٣٨٩٠٥١٠٠
٩٥٣٣٤٨٢٥/ ل

سجاد بار 
 ٢-٣٦٠٩٩٠٠١ 

٩٥٣٣٥١٠٧/ فشهر - شهرستان 

٩٥٣٣٢٠١٧/ ف

جرثقيل دوستان
٧ تن ، نيسان، خاور 

 ٠٩١٥٠٠٧٣٥٦٧

جرثقيل عدالت
خاور با قيمتی مناسب

٠٩١٥٩١٦٢٧٥١         
٩٥٣٥١٦٨٠/ ل ٠٩١٥٩٠٤٧٤٦٨ 

٩٥٣٠٩٩٧٩/ ف

  جرثقيل عبداله�
 مشاوره و بازد�د را�گان

٠٩١٥١١٢٥٨٠٨

جرثقيل دادخواه
    ٠٩١٥٥٠٤٨٠٣٠

٩٥٣٢٦٩٠٥/ خ٠٩١٥٨٥٧٨٠٣٠

جرثقيل ٧تنی،خاور،نيسان وغيره

جرثقيل خراسان 
خاور با قيمت مناسب 
٠٩١٥٣١٣٩٣٨٦
٠٩١٥٥٠٥٤٣٢٧

٩٥٣٢١٧٠٨/ ف

٩٥٢١٨٠٢٠/ ب

 جرثقيل-سراج
 شبانه روزى
نيسان-خاور

 ٣٣٨٥٥٧١٢-٠٩١٥١١٠٤٥٥٦

�ليفتراt دهنو
اجاره ، تخليه ،بارگيرى،حمل ليفتراک
رایگان        ٠٩١٥٠٠١٤٠٢٢ 

٩٥٣٤٤٢٠٦/ ل  ٠٩١٥٥٠٠٤٠٢٢ 

جرثقيل   باالبر
نفربر، دسترسی ١۴ متر

٩٥٣٢٠٢٨٦/ م٠٩١٥٣١١٠٦٥٣

٩٥٣٣٨٤٧٩/ ف

 �جرثقيل مهد
با قيمت مناسب  

٠٩١٥٣١٣٤٥٠٠-٣٣٨١٤٤٥٤

آژانس فعال 
فروش�

 

٩٥٣٦٠٦٥١/ ف٠٩٣٣٨١٠٤١٣٥

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

٩٥٢٩٢٩٩٩/ پ

سيما گشت 
اتوبوس و مين� بوس

 ٠٩١٥٦٢٠٢٣١٠
٣٨٧٦٦٧٠٤

٩٥١١٣٢٨٥/ ل

اتومبيل كرا�ه پارسا
تحویل سوارى مدل باال 

بدون راننده
٣٦٦٢٩٤٥٤-٠٩٣٥٧٤٢٢٨٣١

صبا گشت 
انواع اتوبوس، مينی بوس ون 

٠٩١٥٣٢١٢٨٩٦
٣٣٦٨٧٤٢٤-٣٣٦٥٦٣١٣

٩٥٣٦٠٣٨٥/ ف

اتومبيل 3را�ه صدرا
ارایه دهنده کاملترین خودروها (مدل سال)

٢٠٠٩١٥١١٥٦١٨١ سال سابقه
٩٥٣٦٠٧٧٣/ و٠٩١٥٥٢٣٦١٨١

اتومبيل 3را�ه مهربان
بدون نيازبه چک وضامن 

مدرن ترین خودروهاى خارجی 
ایرانی وکالسيک- تشریفات 

 مسافرتی ،عروسی ،ساعتی 
سانتافه نيو،گرنجور،اپتيما،سينتينيال

 ٣٦٠٦٣٦٦٧
٠٩١٥٣١٥٢٥٩٥

٩٥٢٩١٨٥٤/ پ

اتومبيل 3را�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 

ماشين عروس
عروس ، روزانه ، سفرى

٩٥٢٢٧١٠٣/ ل٠٩١٥١١٥٠٠٣٣

٩٥٣٠٥٥٤٣/ د

هاشم�
(پرشين سابق)

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

شرایط مناسب

٠٩١٥٨٠٠٠٠٢١  
٣٨٦٧٩٤٠٠

�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

٩٥٢٤٥٤٨٩/ ف

مشهد سير توس 
اتوبوس مينی بوس ون 

١٢ و ٣٦٦٦٤٦١١
٠٩١٥٤٤٢٨٠٣٠

٩٥٢٢٠٠٥٦/ م

اتومبيل 3را�ه احسان 
 تحویل انواع سوارى بدون 

راننده مسافرتی - عروسی- روزى 
 ٣٦٠٨١٤١٤-٠٩١٥٥١٦٦٣٠٠

اتومبيل 3را�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

  اتومبيل 3را�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

3را�ه اتومبيل رهنورد
ارائه لوکس ترین خودروهاى

 خارجی با راننده و بدون راننده
٠٩١٥٥١١٥٦٩٢-٣٦٠٩٣٦٨٤

٩٥٢٩٦٧٢٩/ ف

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

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

�وروپLار
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

3يش
تضمين پایين ترین نرخ تور

٣٢٢٣١٤١٦ -٣٢٢٣٥٦٥٦
٩٥٣٥٦٥٤٠/ مآتریناپرواز

٩٥٢٩٤٧٤٣/ پ

خر�د و فروش 
تلفن ثابت شهر�  رند 

در مناطق مختلف مشهد 
٠٩١٥٦٢٥٠٢٥٠

خر�د و فروش خط تلفن
 شهر� در نقاط شهر

٩٥٣٤٦٤١٨/ م

٠٩١٥١١١١١١٠
ازسایت سعيدى سيمکارت دیدن کنيد

خط رند فروش� 
٠٩١٥٥٠٦٦٠٠٠

۶ سال خاموش بدون زنگ خور 
تماس: ٠٩١٥٦٠٠٠٢٦٦

٩٥٣٦٠٣٥٣/ ف

فروش خط همراه رند
٠٩١٥١١١١٢٠٠

تلفن تماس: ٠٩١٥٦٢٤٤٣٩٧
٩٥٣٠٥٥٨٨/ ق٠٩١٥٦٨٤٤٥٣٣

پخش 3ل� سيم 3ارت دائم� 
و اعتبارى ، ایرانسل ، همراه اول  

4G رایتل و مودم
٣٨٥٣٢٠٠٠-٠٩١١٤٠٨٢٠٠٠

٩٥٠٥٦٢٦٣/ ف

خر�د و فروش 
خط همراه رند 

٠٩١٥١١١١١١٠
ازسایت سعيدى سيمکارت دیدن کنيد

٩٥٣٤٦٤١٦/ م

٩٥٢٧٨٨٠٠/ پ

گوش� 
 �Lچ

( آزاد )
اپل، سامسونگ ،لب تاپ و... 

موبایل کاج 
١٨ الی١٢ شب پيروزى ۴١ 

زارعی

٩٥٢٨٦٨٠٧/ پ

گوش� 
 �Lچ

( آزاد )
اپل، سامسونگ ،هوآوى و... 

موبایل کاج 
١٨ الی١٢ شب پيروزى ۴١ 

زارعی
 فرهنگيان محترم

 کامپيوتر رشد
موبایل، کامپيوتر، بدون پيش پرداخت

٣٨٤١٤٨٣٨  بدون چک 
٩٥٣١٢٧٨٦/ م

٩٥٢٨١٤١٦/ پ

گوش� 
 �Lچ

( آزاد )
اپل، سامسونگ ،هوآوى و... 

موبایل کاج 
١٨ الی١٢ شب پيروزى ۴١ 

زارعی

٩٥٣٠٥٠٢٠/ ف

فرهنگيان سجاد
موبایل تبلت، نرم افزار رایگان

 اقساط بدون چک ١٢ماهه
٣٧٦٧٦١٨١- ٣٧٦٢٩٢٤٢

آذ�ن همراه
 اقساط 

احمدآباد، بازار موبایل بهشت، 
واحد ١٠ 

٣٨٤٦٤٢٠٣
٠٩١٥٤٤٣١٣٩١
٠٩١٥١٠٩٠٥٩٠

٩٥٣٣٤٤٢٩/ ق

موبا�ل 3ارمندان 
فروش اقساطی موبایل

 تبلت لپ تاپ 
ویژه کارمندان 

بدون پيش پرداخت
 ۶ ماهه 

(فرهنگيان بدون چک ) 
٩٥٢٩٩٩٦٧/ ف٣٧٦٤٧١٢٦

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

فروش اقساط� 
گوش� و تبلت
با چک معتبر بانکی

 اقساط دلخواه 
٠٩٣٨١١٥١٧٠٠

احمدآباد- نبش بازارچه موبایل 

حامی همراه- تقی زاده
٩٥٣٥٩٦٤٤/ ف

سانترال 
�قيمت روز،خدمات فور

 

٩٥١٩٧٢٠٤/ ل٣٨٧٩٧٩٦٤

ا�نترنت 
مناطق خارج از شهر

٩٥٢٦٠١٩٦/ ف٠٩١٥٢٠٠١٠٠٥

٩٥١٩٣٥٩٠/ پ

+ ADSL2 صبانت 
مودم وا�رلس را�گان

بایکسال آنتی ویروس رایگان
یکساله ١۶ مگ ٨۴٠٠٠ تومان

سها نوین نماینده رسمی
پذیرش نماینده فروش فعال
www.sahanovin.com
٢-٣٧٦٦٥٠٠١

3امپيـــــوترتلفن و موبا�ل

�خدمات گردشگر

tجرثقيل ــ ليفترا

3را�ه خودروحمل و نقل

تا3س� تلفن�

سيم 3ارت همراه اول

تلفن ثابت

خدمات تلفن و موبا�ل

گوش� و لوازم جانب�

ا�نترنت و شبLه

�خدمات گردشگر

وانت تلفن�


