
دوشنبه ٢٣  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٦
٢٩

 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   
٩٥٢٧٣١٣٣/ پ٣٧٢٦٤٩١٤

باغسرا� پاژ
باامکانات کامل درفضاى بسيارزیباو

تغييرات مجددآماده عقدقراردادازهم
اکنون براى کليه مجالس عروسی شما 

می باشدتخفيف ویژه همچون گذشته 
نرسيده به سه راهی فردوسی روبروى 

بيمارستان طالقانی گلستان٨ 
www.paaj.ir     وب سایت

٠٩١٥٣١٣٨٣٣٧-٣٥٤٢٣٧٤٧
٩٥٣١٤٣٨٣/ پ

باغ تاالر زنبق
با ٢سالن زمستانی

 ورودى از ١٠٠ نفر به باال 
رایگان 

ميثاق ٣٨ روبروى دانشگاه 
علمی کاربردى

٠٩١٥٩١١٢٤٣٧ قدیميان
٣٦٢٣٢٣٢٦

٩٥٣٥٣٦٣٣/ ق

برند معروف محصوالت 
شير�ن� و انواع نان 

به فروش ميرسد٠٩١٥١٠٠٥٢٤٠ 
٩٥٣٥٩٢٢٩/ ف٠٩١٥٦١٧٤٨١٧

�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

٩٥٣٥٩٦٤٨/ ق

دامدار� پهلوان 
گوشت گوسفند ، قاسم آباد 

آزادشهر     ٠٩١٥٨١٤٣٣٧٨
پيروزى        ٠٩٣٣٨٣٠١٠١٦

�دامدار� صبور
گوشت گوسفندنرینه

همرا ه باقصاب - شبانه روزى
٣٧٦٣٢٩٧٨- ٠٩١٥٩٠٢٨٩٨٠

٩٥٣٥٣١٥٥/ پ

دامدار� نوخندان
گوشت گوسفند نر�نه

 

٩٥٢٧٢٧٤٦/ م ٠٩١٥٧٣٧٩٤٩١

دامدار� سيدحسين� 
شبانه روزى  همراه با قصاب و سرویس

٠٩١٥٤٤٢٨٢٥٦ رایگان 
٩٥٢٧٤٧٣٤/ م٠٩٣٩٥٧٥٩٥٧١

دامدار� زارع�
همراه با قصاب و سرویس رایگان

٠٩١٥٧٠٤٨٩١٧-٣٧٦٥٩٤٨٨
٩٥٣٣٢٢٦٠/ ف

دامدار� نمونه
گوشت گوسفند نرینه با قصاب

 وقلم آبی. عادل زاده
٣٦٩١٠٢٠٤-٠٩١٥٣٠١٣٢٥٩

٩٥٣٥٩٤٨٧/ ط

دامدار� 3اف� 
 همراه با قصاب
 با تخفيف ویژه

 ٣٧٦٨٠٢١٨
 ٠٩١٥٩١٦٦٩١٧

٩٥٣٣١٨٥٩/ ف

 �دامدار� حداد
گوشت گوسفند 

با قصاب
سرویس رایگان 

جهت قربانی و عقيقه و مجالس 
٠٩١٥٣٣١٢٠٣٧
٠٩١٥٣٠٣٩٩٦٢

٩٥٢٥٩٢٢١/ ف

٩٥٣٤٢١٤٣/ ط

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

٣٨٤٦٤٨٨٧- ٠٩١٥٢٠٠١٠٢١

٩٥٢٧٨٤٩٠/ د

آتليه صابر
  �فيلمبردار� با دوربين ها

فول HD - سناباد ۵۴ 
٠٩١٥١١١٦١٩٣

عLاس صنعت�   

٠٩١٥٥٠٧٢٦٠٥
٩٥٣٥٢٦٠٨/ ف

فيلمبردار� ؛ 3يفيت عال�
 ٢دوربين درجه یک- ارزانتر

 از همه جا- عکاسی اقطایی
٠٩١٥٣١٨١٦٨١

٩٥٣٥٩٣٩٥/ ق

عLاس� و فيلم بردار� صنعت�
تصویربردارى تخصصی 

همایش ها ساخت تيزر و مستند
نعيمی٠٩٠٣١١٠٣٨٨٥

٩٥١٥٦٦٩٦/ م

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

آموزش خصوص� فتوشاپ
آلبوم ایتاليائی و طراحی عکس 

فقط بانوان 
٠٩٣٠٨١٨١٩٢٣

٩٥٣٥٤٥٣٤/ ق

٩٥٣٦٠٢٩٠/ ط

آتليه تخصص� انوش
کودک. عروس .اسپرت

٣٦٦١٦٠٦٦
٠٩١٥٣٠٩٣٤١٤

٩٥٣١١٣٤١/ ب

 � آتليه د
 طالب نبش چهارراه برق 

 ٣٢٧٣٨٢٩٦-٠٩١٥٢٠٢٠١١٥

آتليه زبرجد 
 Full HD کيفيت تصادفی نيست
٣٧٢٧٨٨١٧-٠٩١٥٢٢٢٤٦٢٢

٩٥٣٢٠٢٦٠/ ق

 آتليه هامرز
 قيمت استثنایی+ کيفيت

ویژه عروس و داماد 
٠٩١٥٣١٣٩٦٧٢-٣٦٠٤٢١٦٢ 

٩٥٣٥٦١١١/ م

٩٥٢٩٨٥٥٢/ ف

آرماند�س
پکيج ویژه- هاشميه ١١ پالک ١۴

٦-٣٨٨٣١٤٧٥

٩٥٣٥٠٣٤٧/ پ

خدمات مجالس

 پارسا
کرایه انواع: ظروف ميز،مبل 

صندلی LCD، فرش، رقص نور
خجسته ٣٦٠١٩٥٧٥ 

٠٩١٥٥٣٣٥٣٨٩

3را�ه چ� ماهان
انواع ميز و صندلی و ظروف

٠٩١٥٠٠٤١٠٥٠-٣٨٤٥٦٤١٢
٩٥٢٩٢١٠٨/ ف

٩٥٣٢٨٢٠٤/ ف

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

سيلورجات، باند، رقص نور 
٣٨٨١٣١٨٧-٠٩١٥٤٤٤٨٤٤٠

ظروف 3را�ه مقصود  
 انواع ميز، صندلی، ظروف پذیرایی 
سيلورجات ٠٩١٥٥٠٣٥٢٨٦ 

 ٣٧٢٦٨٠٧١-٠٩٣٣٨١٥٦٥١٥
٩٥١١٠٤٣٢/ ب

٩٥٣٢٢٩٢٨/ پ

�موسو� 3اشمر
ميز، صندلی، ظروف، فرش

بسيارشيک
٠٩١٥٣١٣٥٣٣٢-٣٨٨١١٧٧٠

٩٥٣٥٩٩٩٠/ ق

 3را�ه فرش 

 ٠٩١٥٢٠٠١٤٠٠

رستوران مينا
با ظرفيت ۵٠٠ نفر 

                   ٠٩١٥٣٥٩٤٥٢٠          
٩٥٣٥٨٩٤٦/ خ٣٨٥٤٠٧٠٤    

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

درجه ١
با3متر�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

٩٥٢٢٦٧٤٠/ ب

بزرگ
خراسان 
 برند برتر(حامی بار) 

کيفيت کار را ببينيد
مشترى دائم ما می شوید

با بيمه و بازدید رایگان 
٦٨و٣٧٦٥٨٨٧٨
سجاد- فرامرز - فلسطين 

٣٦٠٧١٤٠٠
معلم - وکيل آباد - قاسم آباد

٣٨٤٢٩٠٨٦ 
سناباد - کوهسنگی - امام رضا

٤-٣٧٥١٦٠٦٣
ابوطالب - کالهدوز- مطهرى

 ٣٧٣٣٩١٩٤
عبادى - طالب - مصلی 

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

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

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

٩٥٣٣٢٤٧٣/ ل

ارزان
 درجه١ 
صابربار
سجاد،خيام                  ٣٧٦٢١٠٢٠ 
وکيل آباد، اقبال       ٣٥٠٢٢٠٢٠
ابوطالب عبدالمطلب      ٣٠ ٣٧٥٧٣٠

قاسم آباد                    ٣٦٢٠٤٠٣٠ 
صياد، الدن                 ٣٨٦٨٤٠٥٠
معلم ،دانشجو            ٣٨٩٢١٠٥٠
فرامرز، جانباز            ٣٦٠٦١٣١٣
بلوار توس                   ٣٦٦٥١٨١٩
هاشميه، هنرستان    ٣٨٨٣٦٠٦٥
فکورى ، دالوران       ٣٨٢٢٧٢٠٠

٩٥٢٧٧٥٤٩/ پ

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

قدس بارخراسان
خاور-وانت-همراه با کارگر

زیر قيمت همه جا
٠٩١٥٧٦٦٧٥٣٣-٣٧٦٨٩٣٧٣

٩٥٢٥٢٠٠٧/ پ

3ارگر ا�زانلو
گاوصندوق -سایر اثاث

 شبانه روزى 
٩٥٢٥٧١٩٤/ پ٠٩١٥٤٢٥٤٧٦٢

اتوبار3اپرا
ارزانترین قيمت 

وانت  نيسان  خاور 
 حضور در کليه نقاط شهر

 در کمتر از ده دقيقه 
 ٣٦٦٣٣٨٣٨-٣٢٤٠٣٣٣٤
کوه پيکر ٠٩١٥١٠٦٠٥٦٠

٩٥٣٥٨٤١٥/ پ

حمل و نقل

اتوبار و وانت بار

�عLاس� و فيلمبردار

شير�ن� سرا

3را�ه چ� قصابـــــ�

رستــــوران

٩٥١٨٧١١٣/ د٩٥٢٦١٣٢٨/ م

٩٥٣٥٧٤٤٦/ پ

٩٥٣٠٦٤٨٦/ ف

٩٥٢٦١٨٢٤/ م


