
پنجشنبه ٩ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٥
٣٠

٩٥٢٦٤٥١٥/ ق

لوازم منزل و
ضا5عات

آبگرمكن،كابينت در و پنجره یخچال 
ضایعات ساختمانی خرده ریز انبارى 
آهن شوفاژرادیاتور اوراقی ماشين 

مس برنج شير آالت و غيره 
با قيمت باال خریداریم-براتی

٠٩١٥٧٩٧٧٠٨٣
٠٩٣٥٤٣٨٨٨٣٤

٩٥٢٧٢٤٦٢/ ط

خر5دار لوازم منزل
رسول�

لوازم منزل شما را
با قيمت باال خریدارم

حتی ضایعات و خرده ریز
٠٩١٥٦٠٠٤٤٢٩
٠٩١٥٤٧٤٧٤٩٣
٠٩٣٣٣٥٩٤٩٧٩

٩٥٢٨٧٢٦٨/ د

خر5دار �ليه
لوازم منزل

مبلمان،چوب
و خرده ریز

رضا ٣٨٨٤١٤٨٩
٠٩١٥٨٠٩٦٥٢٤

٩٥٢٩١٤٩١/ د

منصفانه
فور�

هرچه دارید خریداریم.
انواع مبلمان،فرش، 

قاليچه و غيره
٠٩١٥٥١٩٤٠٩٣

٣٨٥٣٣٧٤٧

٩٥٢٣٥٣٩٨/ ف

نقد       فور�

(خر5دارعادالنه)
فرش - بخارى - مبلمان 

کليه لوازم منزل
         ٠٩١٥١٠٣٦٠٠٤

موسوى   ٣٧٢٥٨٤٣٩ 

قيمت 
باشما

١٠٠% واقعی
کلی و جزئی

 ٣٦٦٦١٤٩٣
٠٩١٥٣١٧٣٩٨٧

٩٥٢٠٧٦٥٨/ ل

٩٥٢٧٦٧١١/ پ

خر5دار لوازم منزل
(سيدرض�)

٣٦٠٩٩٦٥٨
نقد- فور� 

خریدار لوازم منزل  
مقدم     ٣٧٢٤٦٢٦٢

٠٩١٥٩٠٠٤٠٨٦
٩٥٢٨٧٤٠٦/ ق

قيمت
پيشنهاد�

شما
LED،مبلمان

لباسشویی،گاز،یخچال 

و کليه لوازم منزل 
عادالنه خریداریم 

بدون تعطيلی 

٣٧٦٦٤٥٧٩
 ٣٨٦٤٣٢٦٧
 ٠٩١٥١٠٣٠٥٢٣

٩٥٠٣٠١٦٦/ ل

فرش 
دستباف
ماشينی، قاليچه 
و لوازم خریداریم- سيد

٣٨٩٣٥١٤٥
٣٧٢٣٢٤٤٣
٠٩١٥٥٠٤٨٠٠٧

٩٥٢٣٥٤٣٣/ د

خر5دار �ليه لوازم
خرده ریز و انبارى

٠٩١٥٥٢٠٢٦٥٢
٩٥١١٨٧٦٨/ پ٣٨٦٧٠٠٠٢

سمسار� سيار
خریدعادالنه لوازم منزل و

٠٩١٥٥٠٩٤٢٥٤ خرده ریزه انبارى
٠٩١٥٦٥١٨٩٤٨

٩٥٢٤٠٠١٦/ ط

خر5د لوازم منزل
 هر چه باشد

سعيد ٣٧٦٧٨٥٣٧
٩٥٢٦٧٣٢٣/ پ

 انواع فرش 
 لوازم منزل خریداریم

حداد
بدون تعطيلی
٣٨٦٧٥٦٨٦
٣٧٢٧٨٨٨٢

 ٠٩١٥١١٥٢٨٦٥
٩٥٢٢٧٩٤٨/ م

خر5دار فور� 
لوازم منزل، فرش 

یخچال، مبل،چينی  
خرده ریز انبارى  

(کلی و جزئی )
مراد�٠٩٣٣٣٧٠٠٩١٤
٠٩١٥٦٤٥٧٩٧١

٩٥١٩٨٩٨٧/ ط         ٣٢٧٦٠٠٣٦

 صد
درصد
باالتر از همه
کليه لوازم منزل
نقدى - فورى
بدون تعطيلی 
تمام نقاط شهر
٣٨٨٢٤٢٤٥
٠٩١٥٥٢٠٤٢٢٨

٩٥٠٦٩٦٩٦/ ل

خر5د از ما رضا5ت ازشما 
تمام� لوازم منزل شما را خر5دار5م 
از نو، کهنه و خرده ریز انبارى

 و ضایعات 
به قيمت توافقی

 حسين زاده 
 ٠٩١٥٥١٧٣٦٠٤

٣٢٥١٠٥٤٣
٩٥١٥٥٤٧٩/ ط

٩٥٢٨٢٢٢١/ پ

سمسار� محمد� 
خر5دار لوازم منزل 

آبگرمکن ،درب و پنجره، ضایعات 
ساختمانی، خرده ریز انبارى ،آهن 

شوفاژخانه، رادیاتور، اوراقی 
ماشين ،مس، برنج، شيرآالت 

فورى بدون تعطيلی 
٠٩٠٣٧٢٨٠٢٩٣
٠٩١٥٤٤٧٣٤٥٨

خر5د
فور�
باالتر از همه
کليه لوازم منزل
LCD ، مبل ، ساید
فرش ادارى و غيره
٣٨٨٢٤٢٤٥

٠٩١٥٥١٣٦٥٣٧
٩٥٠٦٩٦٨٨/ ل      بدون تعطيلی

 با بيش از ۵٠ سال  تجربه 
خریدار منصفانه

  ١٠٠%  باالتر از دیگران 
دستباف ماشينی،قاليچه

٩٥٠٥٧١٠٧/ ل

 فرش 

طوس�

 ٣٦٠٣٩٥٥٠
 ٣٦٠٣٩٥٥١

تلگرام و همراه 
٠٩١٥٣٢٣١٧١٠
حاج سيد محمود طوسی

٩٥٢٧١٩٥١/ ف

فرش سجاد� 
خریدار فرش هاى دستباف و 

ماشينی قاليچه کهنه و نو 
٠٩١٥٣١٥٩٤٥١-٣٧٢٤٤٤٥٤

مر�ز خر5د فرش ماشين� 
و دستباف ، نو  و �هنه 

٠٩١٥٥١٠١٤١٠
٩٥٢٨٨٣٤٦/ خ٠٩٣٦٥٦٦٣٢٤٠

٩٥١٩٩٦٧٥/ خ

فرش
sمنص 

منصف شروع به خرید کرد 
مرکز خرید و فروش فرش 

دستباف،ماشينی، قاليچه،پشتی
٠٩١٥٢٢١٣٧٢٦

٠٩١٥٥٠٩٦٤٠٤

٩٥٢٨١٩٧٠/ د

فرش
صابر�
منصفانه خریداریم
١٠٠% باالترازدیگران
دستباف-ماشينی

قاليچه-پشتی
بدون تعطيلی-تلگرام

٠٩١٥٣١٨٠٢٦٠
٣٦٠٨٦٢١٠

فرش سّيد
خریدار فرش شما 

با سابقه درخشان
 ٣٦٢٢٥٠٥٤
٠٩١٥٧٠٩٣٠٠٨

٩٥٢٤٧٧١١/ ل

٩٥٠٤٦٢٠٦/ پ

  خر5دفرش
٠٩١٥٣١٩٥٧١٥

٣٢٧٧٩٧٨٤

٩٥١٩٩٧٦٨/ د

فرش
خر5د ١٠٠ %به قيمت واقع�

دستباف 
ماشينی - قاليچه
بدون تعطيلی - موسوى

٣٨٩٣٥١٤٥
٣٧٢٤٦١٩٣

 ٠٩١٥٣٠٠٠٦٢٠

٩٥٢٣٤٨٢٣/ ل

فرش 
طالبيان
کارشناس و خریداربرتر

در کل سطح شهر
دستباف

ماشينی ، قاليچه
٠٩١٥١١٥٨٣٦٥
٣٦٠٥٥٦٥٥
 ٣٦٠٦٥٦٥٥

تعویض کهنه با نو
تلگرام -بدون تعطيلی 

٩٥١٨٨٣٦٩/ ل

فرش 
ا�رم�
خریداریم عادالنه 

١٠٠% باالتر
دستباف-ماشينی-قاليچه
پشتی      (بدون تعطيلی)

 ٣٦٠٥٦٠١٠
٣٦٠٩٥٠١٠
 ٣٨٧٨٠٠٧٤

٠٩١٥١١٨٢٠٠٠
مشاوره و بازدید رایگان

خر5د و فروش 
قفسه رگال   

٣٢٢٨١٥١٣-٠٩١٥٣٢١٠٥٩٠
٩٥٢٨٣٢٢٦/ ف

قفسه انبار 
و فروشگاه 

 تجهيزات فروشگاهی
٣٧٢٩٣١٣١

 ٠٩١٠٥١٠٨٦٠٠
٩٥٢٠٩٧٦٧/ م

٩٥٢٧٥١٦٩/ پ

خر5دوفروش
قفسه-رگال

٠٩١٥٥١٩١١٦٠-٣٢٢٤١١٣٢

فروش C5 خط �امل 
بسته بند� حبوبات

٠٩١٥٤٠٨٠٥٣٥
٩٥٢٨٨٣٣٤/ خ

فروش وسا5ل وتجهيزات فست فود
 فلکه آب ضلع شمالی 

بازار رضا (ع) هتل کوثر 
٠٩١٢١٩٨٩٨٦٨

٩٥٢٩٣٤٣٢/ ف

٩٥١٩٥٢٩٣/ ف

قفسه  
خرید و فروش، نو و مستعمل، 
رگال، ویترین، قفسه سنگين 

٠٩١٥٥١٣٧٩٨٣

سردخانه 
۴×٣ با موتور 3DVM  ۴×٢ با 
موتور 2Bitzer آلمان - فروشی

٠٩١٥٣١٤٣٥٩٧
٩٥٢١٧٠٨٢/ ل

خر5د و فروش قفسه 
دست دوم   

خراسانی ٠٩١٥٢٤٠٧٠٢٠
٩٥٢٩١٨٨٧/ ف

ها5پر مار�ت
با شرایط بسيار عالی واگذار می گردد

٠٩١٥٣٢٩٢٩٣٤
٩٥٢٩٠٩٧٢/ ر

مغازه ميوه فروش�-٢دهنه 
واقع در بلوار پيروزى نبش۵٩،با 

تمام وسایل واگذار می شودفی٢٠م
٠٩٣٨١٢٩٤٦٢٧

٩٥٢٩٤٠٤١/ پ

واگذار� رستوران
 بدون لوازم 

رهن و اجاره حاشيه صدمترى  
٩٥٢٩٣٤٠٦/ ف٠٩١٥٨٩٩٢١٩١

فروش امتياز و برند 
رستوران اجاره ا�

و کليه لوازمات 
در حاشيه وکيل آباد 

با درآمد باال 
و ۶ سال سابقه درخشان
متراژ ٢ طبقه ۴٨٠ متر

 فی ۵٠٠ م
٠٩٣٣٦٢٣٢٤٩٧

٩٥٢٩١٠٤٦/ ف

واگذار�
 امتياز 

مجموعه بزرگ پذیرایی
(تاالر و رستوران)

 ٠٩١٥٥٠٨٣٩١٢
٠٩١٥١٠٨٢١٦١

٩٥٢٨٦٠٩١/ پ

واگذارى آشپزخانه در سيدى -  
بلوار صبا جنب کمپ غدیر همراه 

با قرارداد (اجاره ١٠ ساله)
٠٩١٥٩١٠٠٧١٢

٩٥٢٨٣٨٠٧/ ف

واگذار� فور� �اف� شاپ
بولوار معلم فی: ٣۵ ميليون

٠٩٠٣٩٢٦٦٢٠٨
٩٥٢٩٢٧٣٧/ ق

واگذار� ساندو5چ� 
با �ليه لوازم

ساعت تماس ١۶ به بعد
٠٩٣٧٢٩٢٧٣١٧

٩٥٢٩٤١٠٧/ ف

واگذار� مرغ بر5ان
با جواز کسب موقعيت عالی 

مشهد با فروش باال
٠٩١٥٢٢٢٢٨١٠

٩٥٢٩٤٢٧٧/ ف

(فروش و واگذار�) 
کليه لوازم کارواش 

توافقی و قيمت مناسب
٩٥٢٩٣٩٨١/ ر٠٩١٥١٠١٨٠٠٥

سوپرگوشت
با درآمد عالی تضمينی و١٢ سال 
سابقه کار  و تمام لوازم واگذار 
می شود ٠٩١٥٦١٥٦٧٩٠

٩٥٢٩٠٥٩٠/ ف

 سوپرمار�ت باموقعيت عال�
 جنب نانوایی وميوه فروشی در قاسم آباد 

به علت استخدامی واگذار می گردد
٠٩٣٥٩١٥٩٣٣٥-٣٦٦١٦٥٣٧ 

٩٥٢٩٣٦٥٢/ ق

واگذار� گيم نت 
١٢ دستگاه سيستم جهت واگذارى 

و یا کل گيم نت امام خمينی ٧۴ 
٠٩١٥٢٦٦٦٦٨٦

٩٥٢٩٣٩٩٤/ ف

٩٥٢٩٣٧٨٧/ ق

واگذار� فور�
 تایپ و تکثير (دفترفنی)

٠٩٣٥٣٣٩٦٢٧٢

آرت گالر� مشهد 
در بلوار سجاد 

واگذار می نماید 
هاى  فعاليت  مناسب  فضایی   -١
طراحی،  گرافيک،  آتليه،  هنرى، 
لوازم  فروشگاه،  دکوراسيون، 
(کافه  شاپ  کافی   -٢ و...  هنرى 

هنرمندان) 
٠٩١٢٩٣٣١٣٧٥

٩٥٢٩٣٦٨٩/ ف

�اف� شاپ با سابقه باال 
و موقعيت عالی واگذار می گردد

٠٩١٥٤٢٣٨٠٤١
٩٥٢٨٩٥٥٠/ ف

واگذار�
سوپر مارکت در حال کار در منطقه 

معلم ۶رهن+ ۵٠٠ اجاره بالوازم
٩٥٢٩٢٨٩١/ م٠٩١٥٨٠٩٩٣٠٠

واگذار� �اف� نت
قاسم آباد رو به روى درب 

دانشگاه آزاد 
استاجی ٠٩١٥٥١٢٥٦٠٥

٩٥٢٩١٤٣١/ ر

سوپر در موقعيت عالی
به صورت یکجا واگذار  لوازم  با کليه 
می گردد آزادى ٩۵ نبش حشمتی ٢ 

٠٩١٥٦٩٧٧١٢٢
٩٥٢٩١٥٠٥/ ف

رستوران
 لو�س

واگذارى با شرایط عالی 
١۴۵ميليون

٠٩١٥٥١٨٨٠٥٣
٩٥٢٨٨٧٦٧/ ر

پيتزا ساندو5چ 
با کليه امکانات واقع در نبش 
شریعتی ١۶ واگذار می شود 

٩٥٢٩١٧٠٢/ ف٠٩١٥٥٠٣١١٧٦

واگذار� مغازه شال و روسر� 
کليه اجناس زیر قيمت

 با دکور رایگان 
٠٩٣٣٤٩٠٥٧٦٦

٩٥٢٩٣٥١٩/ ف

�تر5نگ 
راد

واگذارى امتياز خط تلفن رند 
با زنگ خور باال و سابقه

١٠ ساله در محدوده حرم
٠٩١٥٣٠٩٣٠٠٦

٩٥٢٩٠٤٨٦/ د

٩٥٢٩٠٠٠٧/ ق

لبنيات� 
با موقعيت عالی و فروش باال با 
تمام امکانات واگذار می گردد. 

٠٩١٥٥٠٣٦٧٥٤-٣٦٩١٠١١١

سوپر مار�ت با �ليه لوازم 
واگذار م� گردد گلد5س  

٠٩٠١٩٩٥١٣٣٢
٩٥٢٩٤٠٤٦/ ف

فروشگاه مواد غذا5� 
با تمام امکانات و تضمين فروش 

واگذار می گردد 
٩٥٢٩١٤٨٢/ ف٠٩١٥١٠٤٥٩٠١

واگذار� سوپر مار�ت
انتهاى   ٣ توس  کار  حال  در 
وليعصر ۵ رو بروى جواداالئمه ٨ 

٠٩٣٣٨٨٦٨٥٩٥سوپر حامد
٩٥٢٩٢٨٢٨/ ف

واگذار� فست فود
با ٢۴ سال سابقه و موقعيت و درآمد 
اشتراک-چهارراه  ١٠٠٠ و  عالی 

٠٩١٥٥٣١٥١٣٦آزادشهر
٩٥٢٨٦٧٧٤/ ل

مغازه عطار� با سابقه �ار� 
و مشترى ثابت به قيمت ۵م+ 
٢م پول پيش واگذار می گردد 

٠٩١٥٤٠٦٤٩٥٦
٩٥٢٩٣٧٢٦/ ف

آشپزخانه درحال �ار
در منطقه سيدى واگذار می شود

تماس ١٢ به بعد
٩٥٢٩١٣٣٧/ ل٠٩١٥١١١٤٢٤٦

واگذار� مرغ بر5ان و 
�باب تر�� 

 حاشيه ميدان تقی آباد 
٩٥٢٩٤٥١١/ م ٠٩١٥٨١٥٤٨٦٨

٩٥٢٢٤١٦٨/ ط

خر5دار 5خچال
 به قيمت خيل� خيل� باال
ویترینی ،ایستاده ،شيشه خم،فقط نقد

٠٩١٥٥٠٤٢٨٩٤

 خر5د و فروش عادالنه 
5خچال ها� خم، ا5ستاده 

 فریزر، قصابی           نقدى
٠٩١٥٣٢٣٢٦٨٦ 

٩٥٢٦٠٢٨٨/ ف

خر5دار واقع� 5خچالها� و5تر5ن� 
و فریزرهاى درب شيشه اى با 

قيمت مناسب 
٠٩١٥٦٥٠٢٦٠٠

٩٥٢٨٢٩١٨/ ف

٩٥٢٢٤١٦٢/ ط

بهتر5ن خر5دار5خچال   
ویترینی،ایستاده و فریزر مغازه  

به صورت نقد، حمل ونقل رایگان
 ٠٩١٥٢١٦٢١٦٠

�ت تC چرم و مخمل
اسپرت ، شلوار و پيراهن مردانه، 
زنانه ، بچه گانه و چوب لباسی عمده 

٠٩١٥٢٠٨١٢٢٠نصف قيمت
٩٥٢٩١٣٨٤/ ل

٩٥٢٩٢٢٥٦/ ف

قابل توجه 
کليه فروشگاه هاى پوشاک که 
قصد انصراف از شغل خود را 
دارند کليه اجناس شما را به 
صورت عمده نقدا خریداریم 

٠٩٣٥٠٦١٤٦٩٣

سفارشات سرمه دوز� 
می  پذیرفته  لباس  و  چادر  گلدوزى 
جانماز  و  سجاده  انواع  فروش  شود 

٣٢٢٣١٣٨٠قواره کاردستی 
٩٥٢٩٤٣٣٢/ ف

rپوشــا

5خچــــــال

rپوشا

فرش ــ مو�ت

لوازم واثاثه فروشگاه�

واگـــذار�

خياط� بافندگ� 
دوزندگ�

٩٥١٨٣٠١٦/ م


