
سه شنبه ٢٤ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٧
٢٩

٩٥٣٣٩٥٧٢/ خ

� شهر�ارباغسرا
ابتداى جاده طرقبه

 امام رضا ١٧
Shahriargarden.com 
 ٥٠٠  و ٣٥٥١٢٤٠٠  

٠٩١٥١١٠٥٠٩٧

 �باغسرا
خورشيدخانوم 
شرایط ویژه رزرو اردیبهشت ماه
بهترین کيفيت با پایين ترین قيمت

آزادى ١۵٩ گلستان ۶ 

٠٩١٥٩٩٦٤٨٦٨
٩٥٣١٤٥٢٥/ م

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

٩٥٣٤٢١٤٣/ ط

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

٣٨٤٦٤٨٨٧- ٠٩١٥٢٠٠١٠٢١

دامدار� زارع�
همراه با قصاب و سرویس رایگان

٠٩١٥٧٠٤٨٩١٧-٣٧٦٥٩٤٨٨
٩٥٣٣٢٢٦٠/ ف

دامدار� سيدحسين� 
شبانه روزى  همراه با قصاب و سرویس

٠٩١٥٤٤٢٨٢٥٦ رایگان 
٩٥٢٧٤٧٣٤/ م٠٩٣٩٥٧٥٩٥٧١

�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

٩٥٣٥٥٠٣١/ ق

دامدار� قل� پور 
ذبح گوسفند ۶٠تومان

٠٩١٥٣١٧٦٩٢٩
٠٩١٥٠١٠٦٩٢٩

دامدار� نمونه
گوشت گوسفند نرینه با قصاب

 وقلم آبی. عادل زاده
٣٦٩١٠٢٠٤-٠٩١٥٣٠١٣٢٥٩

٩٥٣٥٩٤٨٧/ ط

دامدار� نوخندان
گوشت گوسفند نر�نه

 

٩٥٢٧٢٧٤٦/ م ٠٩١٥٧٣٧٩٤٩١

�دامدار� صبور
گوشت گوسفندنرینه

همرا ه باقصاب - شبانه روزى
٣٧٦٣٢٩٧٨- ٠٩١٥٩٠٢٨٩٨٠

٩٥٣٥٣١٥٥/ پ

 �دامدار� حداد
گوشت گوسفند 

با قصاب
سرویس رایگان 

جهت قربانی و عقيقه و مجالس 
٠٩١٥٣٣١٢٠٣٧
٠٩١٥٣٠٣٩٩٦٢

٩٥٢٥٩٢٢١/ ف

دامدار� 3اف� 
 همراه با قصاب
 با تخفيف ویژه

 ٣٧٦٨٠٢١٨
 ٠٩١٥٩١٦٦٩١٧

٩٥٣٣١٨٥٩/ ف

٩٥٣٥٩٦٤٨/ ق

دامدار� پهلوان 
گوشت گوسفند ، قاسم آباد 

آزادشهر     ٠٩١٥٨١٤٣٣٧٨
پيروزى        ٠٩٣٣٨٣٠١٠١٦

٩٥٣٦٠٢٩٠/ ط

آتليه تخصص� انوش
کودک. عروس .اسپرت

٣٦٦١٦٠٦٦
٠٩١٥٣٠٩٣٤١٤

 tآتليه پالر
۵٠% تخفيف ویژه

تصویربردارى DSLR کرین 
 هلی شات

همراه با هدایاى ارزنده
تخفيف ویژه فيلمبردارى با 

مونتاژ ۵٠٠تومان  
٠٩١٥٣١٨٦٦٣٤

٩٥٢٨٨٩٦٨/ ق

آموزش خصوص� فتوشاپ
آلبوم ایتاليائی و طراحی عکس 

فقط بانوان 
٠٩٣٠٨١٨١٩٢٣

٩٥٣٥٤٥٣٤/ ق

٩٥٣١١٣٤١/ ب

 � آتليه د
 طالب نبش چهارراه برق 

 ٣٢٧٣٨٢٩٦-٠٩١٥٢٠٢٠١١٥

عKاس� و فيلم بردار� صنعت�
تصویربردارى تخصصی 

همایش ها ساخت تيزر و مستند
نعيمی٠٩٠٣١١٠٣٨٨٥

٩٥١٥٦٦٩٦/ م

�ملود
هزینه کامل آرایش 

عروس را در
 آرایشگاه هاى

 برند مشهد بدون 
قيد و شرط از ما 

هدیه دریافت کنيد.  
٣٨٤١٦٨٨٦

٩٥٢٦٤٣٦٧/ پ

آتليه تله
تخفيفات نوروزى - تخصصی 
عروس VIP  مدلينگ و کودک

٠٩٣٧٦٩٢٢٣٠٩-٣٦٠٦٩٣١٢
٩٥٣١٦٣٢٦/ ق

استود�و گليم
با off ٣٠ ویژه زوجهاى جوان، 

اسپرت، کودک
٣٨٨١٥٠٥٧

٩٥٣١٨٨٥٩/ ف

٩٥٢٧٨٤٩٠/ د

آتليه صابر
  �فيلمبردار� با دوربين ها

فول HD - سناباد ۵۴ 
٠٩١٥١١١٦١٩٣

آتليه زبرجد 
 Full HD کيفيت تصادفی نيست
٣٧٢٧٨٨١٧-٠٩١٥٢٢٢٤٦٢٢

٩٥٣٢٠٢٦٠/ ق

٩٥٢٩٨٥٥٢/ ف

آرماند�س
پکيج ویژه- هاشميه ١١ پالک ١۴

٦-٣٨٨٣١٤٧٥

آتليه روشا
فضایی متفاوت 

کليپ اسپرت ، هدیه
٣٦٠٨٠٢١١-٠٩١٥٣٠٠٦٤٥١

٩٥٣٦٣٠٥٤/ ل

 آتليه هامرز
 قيمت استثنایی+ کيفيت

ویژه عروس و داماد 
٠٩١٥٣١٣٩٦٧٢-٣٦٠٤٢١٦٢ 

٩٥٣٥٦١١١/ م

٩٥٣٥٠٣٤٧/ پ

خدمات مجالس

 پارسا
کرایه انواع: ظروف ميز،مبل 

صندلی LCD، فرش، رقص نور
خجسته ٣٦٠١٩٥٧٥ 

٠٩١٥٥٣٣٥٣٨٩

٩٥٣٥٩٩٩٠/ ق

 3را�ه فرش 

 ٠٩١٥٢٠٠١٤٠٠

٩٥١٣٨٠٨٥/ خ

3را�ه چ� ماهان
انواع ميز،صندلی و ظروف

٠٩١٥٠٠٤١٠٥٠-٣٨٤٥٦٤١٢

٩٥٣٢٢٩٢٨/ پ

�موسو� 3اشمر
ميز، صندلی، ظروف، فرش

بسيارشيک
٠٩١٥٣١٣٥٣٣٢-٣٨٨١١٧٧٠

٩٥٣٢٨٢٠٤/ ف

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

سيلورجات، باند، رقص نور 
٣٨٨١٣١٨٧-٠٩١٥٤٤٤٨٤٤٠

رستوران مينا
با ظرفيت ۵٠٠ نفر 

                   ٠٩١٥٣٥٩٤٥٢٠          
٩٥٣٥٨٩٤٦/ خ٣٨٥٤٠٧٠٤    

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

ُرزبار
  ٣٧٦٨٥٠٠٠-٣٦٠٧٧٠٠٨
٣٨٤٦٦٥٠٠-٣٣٨٧٢١٦٠

٩٥٣٦١٦١٣/ خ

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

٩٥٢٨٧٣٧٥/ ط

جنت
بار

شهر سطح  تمام 

٣٧٥٢٣٠٣٠
با خاورهاى  مسقف و درجه یک 
کارگران ماهر و با اخالق

شهر و شهرستان
٠٩١٥٢٥٥٩٠٣٠

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

٩٥٣٠٨٩٧٨/ لارزان ،کارگر حرفه اى

شر3ت حمل و نقل 
خسرو بار

 وانت ،خاور، کارگر

٣٦٠٥٦٧٦٢
٣٧٦٦٢١٢٦
٣٨٩١٥١٥٩ 

٩٥٢٥٩٧١٤/ ل

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

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

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

3ارگرماهر
حمل اثاثيه ،جابجایی تخليه ساید 

٩٥٣٥٧٢٤٩/ پ٠٩٣٧٧٨٦٨٠٠٥

3ارگر ا�زانلو
گاوصندوق -سایر اثاث

 شبانه روزى 
٩٥٢٥٧١٩٤/ پ٠٩١٥٤٢٥٤٧٦٢

3ارگر 
حمل ساید تخليه و بارگيرى خاور 
٣٢١٣٦٣٩٣-٠٩٠١٣٥٦٣٨٢٨

٩٥٣٥٥٠٩٤/ ف

حمل و نقل

اتوبار و وانت بار

�عKاس� و فيلمبردار

3را�ه چ�

قصابـــــ�

رستــــوران

٩٥٢٥٧٤٦٥/ م

٩٥٢٦١٣٢٨/ م

٩٥٣٤٧٤٠٣/ م

٩٥٣٦٣٦٨٧/ ف

٩٥٣٦١٤٦٢/ پ


