
٣١
يكشنبه ٢٢ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٥

٩٥٣٢٧٣٩٤/ خ

3وروش 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 

٩٥٣٦١٦٢٠/ پ

٣٨٨٢٩٧٠٠

٣٨٨٢٩٨٠٠

٣٧٢٦١٠٣٠

٣٦٠٨١٣٥٠

٣٨٨٣١١٢٢
دانشور ٠٩١٥١٠٨١٢٥٦

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

٩٥٢٣٢٤٣٥/ م

 Aظر�
بار

کمترین 
قيمت روز

حمل تخصصی اثاثيه منزل
با کاميون هاى مسقف و بزرگ 
و پتو دار با کارگران حرفه اى 

و بدون حاشيه و ارزان
حمل شيشه ناهارخورى و 

یخچال هاى پهن و نيم ساید 

رایگان
حمل تخصصی ساید باى ساید
فقط طبقه اى ٧هزارتومان
١٠٠% تضمينی

بيمه و بسته بندى در مشهد
 تهران و شهرستان ها

٠٩١٥٤٤٠١٣٩٠
٣٨٨٣٩٢١٨
٣٨٤٧٦٠٠٩

٣٧٦٢٣٠٠٦
٣٦٠٤١٦٩٦
٣٦٦٢٧٨٤١
٣٥٠٩٠١٢٧
٣٢٧٣٤٢٥٣

٥-٣٣٨٧٣٣٠١

3ارگر
حمل اثاثيه ،جابجایی تخليه ساید 

٩٥٣٥٧٢٤٩/ پ٠٩٣٧٧٨٦٨٠٠٥

٩٥٢٦٠٧٦١/ ف

 3و�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

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

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

٩٥٣٣٢٤٧٣/ ل

ُرزبار
  ٣٧٦٨٥٠٠٠-٣٦٠٧٧٠٠٨
٣٨٤٦٦٥٠٠-٣٣٨٧٢١٦٠

٩٥٣٦١٦١٣/ خ

٩٥٣١٧٨٥٣/ ف

آر�ابار
وانت 

نيسان خاور 
کارگر مجرب

عبدالمطلب  ٣٧١٢٢٦٠١ 

فلسطين        ٣٧٦٧٠٧٦٣ 

احمدآباد       ٣٨٤٧٥٨٥٦ 

هدایت خيام٣٧١٣٥٦١٠  

بلوار توس     ٣٦٥١٩٥٥٦ 

امام رضا       ٣٨٥٥٧٦٠٥  

کوشش         ٣٣٤٩٠٢٣٠ 

 هاشميه        ٣٨٨٤٤٧٩٩ 

آموزگار          ٣٥٠٩٩٣٤٥ 

دانشجو          ٣٨٩١٤٤٢٨ 

صياد، فکورى٣٨٦٩٥٤٨٢ 

امامت، معلم٣٦٠١٢٣٧٩ 

سيدرضی    ٣٨٩٢٣٠٠٩ 

سرافرازان ٣٨٢٢٤٢٧٧ 

سيدى           ٣٣٨٧٤٣٤٥

 

٩٥١٣٨٨٥٩/ ف

درجه ١
با 3متر�ن قيمت

کویر
بار 

بسته بندى حرفه اى با 
استریچ رپ و کارتن حجيم

١٠٠%  تضمينی
خاورجدید موکت شده

وانت،نيسان
  شهرستان و تهران همه روزه
سجاد،خيام٣٦١٠٨٣١٣  
فرامرز      ٣٦١٠٨٣١٢  
هاشميه      ٣٨٦٨٠٩٠٠
احمدآباد ٣٨٤٧٢٤٥٢ 
رضاشهر        ٣٨٧٩٨٨١٨ 
هفت تير ٣٨٦٩٧٢٩٠ 
صياد         ٣٨٦٩٧٢٩٠ 

معلم،امامت٣٦٢٣٩٣٥٧   
الدن،اقبال٣٥٠٩٧٠٨٧ 

ميثاق،الهيه٣٥٢٣٤٤٩٠   
پایانه بار   ٣٣٨٧٣٥٠٠

٠٩١٥٣٠٥٥٥٥١

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

3ارگر ا�زانلو
گاوصندوق -سایر اثاث

 شبانه روزى 
٩٥٢٥٧١٩٤/ پ٠٩١٥٤٢٥٤٧٦٢

پيروزبار 
سراسرقاسم آباد           ٣٦٦٣٠٠٣٠
امام علی، شریعتی              ٣٦٦٢١٨٤٦
پيروزى،آب وبرق             ٣٨٨٤٥٢٧٨
وکيل آباد،شاندیز              ٣٥٠١٠٦٧٦
ميثاق،الهيه                     ٣٥٢٣٧٠٨٨
خيام،سجاد                     ٣٧٢٨٤٠٤٠
طبرسی،رسالت            ٣٢٥٦٧٤٧٦
سيدى،کوشش            ٣٣١٢٧٨٦٧
ابوطالب،مطهرى            ٣٧٣٤٨١٩٤
٣٨٥٥٥٩٨٧         �شبانه روز

٩٥٢٢٩٨٢٧/ ط

تخفيA و�ژه مستاجران

٩٥٢٤١٤٦١/ خ

را�ان بار
تخصص درحمل اثاث

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

 ٣٦٢١٥٩٩١-٣٧٣١٥٩٣٨
 ٣٣٦٨١٦٧٦-٣٨٢٢٣٩٤٢
٣٨٦٤٣٢٥٩-٣٨٥٥٧٤٢٦

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

٩٥٢٦٢٠٧٧/ ف

ثامن بار 
 ٦-٣٦٠٥٦٥٦٥

١-٣٦٠٨٨٠٠٠
١-٣٦٠٧٧٠٠٠
٥-٣٦٠٧٠٤١٤

زاهدى  ٠٩١٥٣١٠٩١٨١
٩٥٣١٣٧٨٨/ د

 عدل بار
 ده خط  ٣٨٤٢٠٠٢٣

  ٣٨٤٢٠٠٢٤ احمدآباد 
سناباد فلسطين ٣٨٤٥٩٠٠٨
٣٨٤٥٩٠٠٩ بهشتی  کوهسنگی 

امام رضا  ٣٨٥٤١٠٥٧      

خمينی٣٨٥٤١٧٢٧   امام 
٠٩١٥٣١٣٤٩٧٠

شهر- شهرستان
مجهز به انواع کاميون، 

کاميونت مسقف
نيسان-پيکان

3ارگر ت=
متخصص در حمل ساید و 

گاوصندوق      ٣٨٤٥١٢١٢
   ٠٩١٥٤٠٤٢٠٠٦

٩٥٣٥٣٢٠٦/ خ

٩٥٣٢٧٠٠٠/ف

٩٥٣٣٢١٧٤/ل

٩٥٢٢١٣٢٢/ م

٩٥٣٤٠٣٩٣/ط

٩٥٢٨٧٢٤٦/ ف


