
شنبه ١١ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٦
٢٦

فرش آرا مشهد 
تعداد محدودى 

فرش هاى ٩ مترى و ۶ 
مترى درجه یک

 با ٣٠ % تخفيف
 قاسم آباد فالحی بين ١٧ و ١٩ 

٣٥٢١٣٤٣٤
٠٩١٥١٠٠١٠٠٧

٩٥١١٩٨٠٩/ ف

٩٥٢٨١٩٧٠/ د

فرش
�صابر
منصفانه خریداریم
١٠٠% باالترازدیگران
دستباف-ماشينی

قاليچه-پشتی
بدون تعطيلی-تلگرام

٠٩١٥٣١٨٠٢٦٠
٣٦٠٨٦٢١٠

٩٥٢٣٤٨٢٣/ ل

فرش 
طالبيان
کارشناس و خریداربرتر

در کل سطح شهر
دستباف

ماشينی ، قاليچه
٠٩١٥١١٥٨٣٦٥
٣٦٠٥٥٦٥٥
 ٣٦٠٦٥٦٥٥

تعویض کهنه با نو
تلگرام -بدون تعطيلی 

٩٥٠٤٦٢٠٦/ پ

  خر�دفرش
٠٩١٥٣١٩٥٧١٥

٣٢٧٧٩٧٨٤

فرش سّيد
خریدار فرش شما 

با سابقه درخشان
 ٣٦٢٢٥٠٥٤
٠٩١٥٧٠٩٣٠٠٨

٩٥٢٤٧٧١١/ ل

فرش ومو3ت ترنج 
اقساط ١٥ماهه

انواع فرش ٧٠٠ -١٠٠٠-١٢٠٠
شانه با بيش از ۵٠٠ نقشه در 

طرحهاى مختلف
مشهد. نبش چهارراه ميدان بار 

نادرى فرش ترنج- کانال تلگرام: 
telegram.me/toranjshop

٠٩١٥٥١٥٤٧٠٦-٣٧٢٧٣٢٨٧
٩٥٢٨٣١٠٢/ قرشيد

٩٥١٩٩٦٧٥/ خ

فرش
Bمنص 

منصف شروع به خرید کرد 
مرکز خرید و فروش فرش 

دستباف،ماشينی، قاليچه،پشتی
٠٩١٥٢٢١٣٧٢٦

٠٩١٥٥٠٩٦٤٠٤

 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

٩٥١٨٨٣٦٩/ ل

فرش 
ا3رم�
خریداریم عادالنه 

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

 ٣٦٠٥٦٠١٠
٣٦٠٩٥٠١٠
 ٣٨٧٨٠٠٧٤

٠٩١٥١١٨٢٠٠٠
مشاوره و بازدید رایگان

٩٥٢٧١٩٥١/ ف

 �فرش سجاد
خریدار فرش هاى دستباف و 

ماشينی قاليچه کهنه و نو 
٠٩١٥٣١٥٩٤٥١-٣٧٢٤٤٤٥٤

لحاف و تش< بهاران
دوخت انواع تشک و متکا 
در اسرع وقت با نازلترین 

قيمت با سرویس دهی 
رایگان به تمام نقاط مشهد

 با نيم قرن تجربه
 ٠٩٣٩٩٨٨٥٧٨٥

٣٧٦٤٣٦١١
٩٥٢٩٤٦٠٣/ ف

اجناس و لوازم 
سوپر مار3ت

به صورت یکجا به فروش می رسد
٠٩٣٨٦٢٩٣٧٠٧

٩٥٢٩٥١٤٠/ ف

قفسه انبار 
و فروشگاه 

 تجهيزات فروشگاهی
٣٧٢٩٣١٣١

 ٠٩١٠٥١٠٨٦٠٠
٩٥٢٠٩٧٦٧/ م

تعداد ٣٠٠ عدد صندل�  
 درحد نو مناسب براى تاالرها 

به صورت یکجا 
و حداقل ۵٠ عدد 
به فروش می رسد.

٠٩١٥٢٢٤٣٣٦٤ 
٣٦٠٨٥٧٥٠

٩٥٢٩٣٣٨٥/ ب

فروش تعداد� جام ها� شيشه 
دستگاه دیاموند کوچک نئون و ..

٠٩١٥٠٨٤٠٠٤٠
٠٩٣٦٨٩٢٤٩٣٥

٩٥٢٩٣٧٤٧/ ق

٩٥٢٧٥١٦٩/ پ

خر�دوفروش
قفسه-رگال

٠٩١٥٥١٩١١٦٠-٣٢٢٤١١٣٢

فروش وسا�ل وتجهيزات فست فود
 فلکه آب ضلع شمالی 

بازار رضا (ع) هتل کوثر 
٠٩١٢١٩٨٩٨٦٨

٩٥٢٩٣٤٣٢/ ف

خر�د و فروش 
قفسه رگال   

٣٢٢٨١٥١٣-٠٩١٥٣٢١٠٥٩٠
٩٥٢٨٣٢٢٦/ ف

خر�د و فروش قفسه 
دست دوم   

خراسانی ٠٩١٥٢٤٠٧٠٢٠
٩٥٢٩١٨٨٧/ ف

٩٥١٩٥٢٩٣/ ف

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

٠٩١٥٥١٣٧٩٨٣

واگذار� 3ليه وسا�ل باشگاه 
 پرورش اندام فورى قيمت توافقی

٠٩٣٥٦٨١٦٥٢٦ 
٩٥٢٨٧٨٨٢/ ق٠٩٣٩٢٩٠٣٢٧٥

�واگذار
 امتياز 

مجموعه بزرگ پذیرایی
(تاالر و رستوران)

 ٠٩١٥٥٠٨٣٩١٢
٠٩١٥١٠٨٢١٦١

٩٥٢٨٦٠٩١/ پ

واگذار� رستوران
 بدون لوازم 

رهن و اجاره حاشيه صدمترى  
٩٥٢٩٣٤٠٦/ ف٠٩١٥٨٩٩٢١٩١

واگذار� ساندو�چ�
دو نبش واقع در خيابان اصلی 

نبش سيد رضی ٣٠
٠٩٣٦٣٣٤٧٨٧٦

٩٥٢٩٠٧١٠/ ق

واگذار� سوپرمار3ت 
موقعيت  و  کار  سابقه  سال   ١٠ با 
در  واقع  امکانات  تمام  با  عالی 

٠٩٣٥٣٨٦٦٦٨١عدل خمينی 
٩٥٢٩٤٧١٩/ ف

واگذار� مرغ بر�ان
با جواز کسب موقعيت عالی 

مشهد با فروش باال
٠٩١٥٢٢٢٢٨١٠

٩٥٢٩٤٢٧٧/ ف

هایپرمارکت با درآمدى باال در حال 
کار محدوده انتهاى پيروزى بين 

ميدان اقبال و پيروزى ٧٩ واگذار 
می گردد ٠٩١٥١٠٣٨٣٢٩

 

٩٥٢٩٢٢٣٠/ ف

مغازه بدليجات 
با درآمد عالی در کيان سنتر یک 
به صورت یکجا واگذار می گردد 

٠٩٣٧٠٧١٠٨٢٤
٩٥٢٩٣٤٤٤/ ف

واگذار� �ا شرا3ت 
3ارواش معاوضه با خودرو

(با ورودى باال)
٠٩٣٥١٧٣٨٥١٧

٩٥٢٩٥١٥٩/ ف

لبنيات سنت� 
با ۵ سال سابقه و کليه لوازم 

واگذار می شود 
٩٥٢٩٤٧٣٩/ ف٠٩١٥٧٨٨٥٦٣٥

تجهيزات 3امل باشگاه 
بدنسازى به فروش می رسد 

٠٩٠١٥٠٨٤٣٠٣
٩٥٢٩٥٠٤٧/ ف

واگذار� ١٠٠ متر 
 ، زیبایی  سالن  جهت  مغازه  و  همکف 
مزون، آتليه آزادشهر - ابتداى بلوار 

٠٩١٥٣٠١٩٧٩٤مهران 
٩٥٢٩٥٢٨٦/ ف

واگذار� اغذ�ه در 
حال 3ار (بلوار توس)

٠٩٣٦٩٧٦٨٤٨١
٩٥٢٩٤٠٩٨/ ف

واگذار� 3اف� شاپ 
با 3ليه امLانات
در محدوده پيروزى

٩٥٢٩٢٢٢٢/ ف٠٩١٥٥٠٢٧١٧٧

سوپر مار3ت 
در حال کار واقع در فالحی واگذار 

می گردد معاوضه با خودرو 
٩٥٢٩٣٤٦١/ ف٠٩١٥٤٠٥١٨١٢

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

٩٥٢٩٠٥٩٠/ ف

 �مغازه عطار� با سابقه 3ار
و مشترى ثابت به قيمت ۵م+ 
٢م پول پيش واگذار می گردد 

٠٩١٥٤٠٦٤٩٥٦
٩٥٢٩٣٧٢٦/ ف

3تر�نگ 
راد

واگذارى امتياز خط تلفن رند 
با زنگ خور باال و سابقه

١٠ ساله در محدوده حرم
٠٩١٥٣٠٩٣٠٠٦

٩٥٢٩٠٤٨٦/ د

واگذار� گيم نت 
١٢ دستگاه سيستم جهت واگذارى 

و یا کل گيم نت امام خمينی ٧۴ 
٠٩١٥٢٦٦٦٦٨٦

٩٥٢٩٣٩٩٤/ ف

واگذار� رستوران 
در حال کار انتهاى بلوار خيام 

٠٩٣٠٥٧٤٣٤٦٣
٩٥٢٩٥٤٧٧/ ف

واگذار� ساندو�چ� 
با 3ليه لوازم

ساعت تماس ١۶ به بعد
٠٩٣٧٢٩٢٧٣١٧

٩٥٢٩٤١٠٧/ ف

سوپر مار3ت با 3ليه لوازم 
واگذار م� گردد گلد�س  

٠٩٠١٩٩٥١٣٣٢
٩٥٢٩٤٠٤٦/ ف

t3ود tپوشا �واگذار
 در بهترین منطقه قاسم آباد 

چهارراه مخابرات 
٠٩٣٥٣٤٩٣٧٧١

٩٥٢٩٢١٣٩/ ق

واگذار� مزون فعال
لباس عروس 

اجناس  با  غفارى  ابوذر  در  واقع   
٠٩٣٥٥٢٣٠٣٤٢ و دکور

٩٥٢٩٣٨٥٢/ م

واگذار� لوازم آرا�ش�
سابقه  سال   ١٢ با  معلم  بلوار  در 

کار با تمام لوازم و فروش عالی
٠٩١٥٧٩٩٦٢٥٣

٩٥٢٩٠٤٦٧/ ف

 سوپرمار3ت باموقعيت عال�
 جنب نانوایی وميوه فروشی در قاسم آباد 

به علت استخدامی واگذار می گردد
٠٩٣٥٩١٥٩٣٣٥-٣٦٦١٦٥٣٧ 

٩٥٢٩٣٦٥٢/ ق

٩٥٢٩٠٠٠٧/ ق

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

٠٩١٥٥٠٣٦٧٥٤-٣٦٩١٠١١١

 �واگذار� مغازه شال و روسر
کليه اجناس زیر قيمت

 با دکور رایگان 
٠٩٣٣٤٩٠٥٧٦٦

٩٥٢٩٣٥١٩/ ف

٩٥٢٩٣٧٨٧/ ق

�واگذار� فور
 تایپ و تکثير (دفترفنی)

٠٩٣٥٣٣٩٦٢٧٢

ساندو�چ و پيتزا
با موقعيت عالی واگذار می شود

٠٩١٥٥٢٢٣٩٦٧
٩٥٢٩١٢٠٣/ ف

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

تمام وسایل واگذار می شودفی٢٠م
٠٩٣٨١٢٩٤٦٢٧

٩٥٢٩٤٠٤١/ پ

مغازه لوازم تزئين� 
و  خوب  درآمد  با  منزل  دکورى  و 

اجاره مناسب واگذار می گردد
٠٩١٥٤٤٧٩٢٠٥

٩٥٢٩٤١٤٠/ ف

دفتر فن� 3پ� و پالت 
صورت  به  خيام  چهارراه  در  واقع 
درصدى یا مشارکتی واگذار می گردد 
٠٩٢١٩٦٥٥٧٣٠ تلگرام 

٩٥٢٩٢٦٨٤/ ف

قناد� با ٥ سال سابقه 
در حاشيه بلوار وکيل آباد

واگذار می شود 
٩٥٢٩١١٩٨/ ف٠٩١٥٥١٨٠٨٥٨

فست فود 
شيک،  عالی،  موقعيت  آباد-  وکيل 
+هزینه  اجاره   ۴,٢ ٣٠رهن  ۵١متر، 

واگذارى     ٠٩١٥٢٠٤٠٧٥٧
٩٥٢٩٤٦٥١/ ر

مغازه آرا�شگاه مردانه 
واقع در ایستگاه مترو 

واگذار می شود 
٠٩٣٦١١٤٤٤٣٢

٩٥٢٩٤٨٩٦/ ف

واگذار� روسر� فروش� 
درهاشميه

 با موقعيت عالی
٩٥٢٩١٣٠٨/ ق٠٩١٥١٠٧٠٧٧١

سوپرمار3ت 
�واقع در اقبال الهور

باتمام امکانات و اجناس واگذار 
می شود ٠٩٠٣١٦٤٤٥٠٧

٩٥٢٩٣٦٣٤/ ف

 (�(فروش و واگذار
کليه لوازم کارواش 

توافقی و قيمت مناسب
٩٥٢٩٣٩٨١/ ر٠٩١٥١٠١٨٠٠٥

پيتزا ساندو�چ 
با کليه امکانات واقع در نبش 
شریعتی ١۶ واگذار می شود 

٩٥٢٩١٧٠٢/ ف٠٩١٥٥٠٣١١٧٦

سوپر مار3ت در حال 3ار 
سردونبش، در سرافرازان 

آرمان واگذار می شود 
٠٩١٥٧٠٤٥٨١٠

٩٥٢٩٥٣٨٢/ ف

فروش مجوز دفتر 
پيشخوان دولت

به همراه کليه لوازم و خدمات خاص
٠٩٣٥٣٣٢٨٤٣٦

٩٥٢٩٢١٦٧/ ق

سوپر مار3ت 
با کليه لوازم واگذار می گردد 

محدوده ميدان فهميده 
٠٩١٥٧٥٣٩٩٢٧

٩٥٢٩٤٩٢٥/ ف

واگذار� مرغ بر�ان و 
3باب تر�3 

 حاشيه ميدان تقی آباد 
٩٥٢٩٤٥١١/ م ٠٩١٥٨١٥٤٨٦٨

واگذار� امتياز
فست فود در محدوده وکيل آباد 

با کليه لوازم قيمت ١٠ م 
٠٩١٥٣٢٠٤٨٤٤

٩٥٢٩٥١٤٣/ ف

واگذار� جگر�3
 با موقعيت و فروش عال� 

 

٠٩١٥٢٠٤٢٠٣٩
٩٥٢٩٢٦٩٢/ ف

٩٥٢٨٦٩٣٢/ ط

خر�د�خچال مغازه 
 جدید و قدیم به قيمت باال در اسرع وقت 

٠٩٣٦٩٧٥٠٦٠٠

٩٥٢٢٤١٦٨/ ط

خر�دار �خچال
 به قيمت خيل� خيل� باال
ویترینی ،ایستاده ،شيشه خم،فقط نقد

٠٩١٥٥٠٤٢٨٩٤

٩٥٢٢٤١٦٢/ ط

بهتر�ن خر�دار�خچال   
ویترینی،ایستاده و فریزر مغازه  

به صورت نقد، حمل ونقل رایگان
 ٠٩١٥٢١٦٢١٦٠

خر�د و فروش
�خچال و فر�زر مغازه  

٠٩٣٦٦١٢٤٣١٨
٩٥٢٨٢٥٤٢/ آ٠٩٣٩٨٧٣٤٩٥٧ 

خر�دار واقع� �خچالها� و�تر�ن� 
و فریزرهاى درب شيشه اى با 

قيمت مناسب 
٠٩١٥٦٥٠٢٦٠٠

٩٥٢٨٢٩١٨/ ف

٩٥٢٣٢١٩٧/ ف

خر�د و فروش 
�خچال و فر�زر صنعت�

به قيمت عادالنه
٠٩١٥٧٨٩١٠١٨

٩٥٢٩٥٥٢٢/ ط

خر�د �خچال مغازه
جدید و قدیم به قيمت باال نقد

٠٩١٥٥٠٨٠٩٤٨

مژده فروش اقساط�
کاالهاى مورد درخواست شما

بدون پيش پرداخت -کارمند  
٣٥٠١٩٨٢٣شغل آزاد

٩٥٢٩٥٦٠٤/ ق

خر�دار مانتو با تيراژ باال 
 � و باالتر�ن قيمت پيشنهاد

٠٩١٥٨١٣٢٣٦٢
٩٥٢٨٦١٨٤/ م

٩٥٢٨٤٢٣٣/ ف

فروشندگان محترم 
پوشاک ارزان فروش انواع البسه 

فانتزى زنانه زیر قيمت بازار 
٠٩١٥٥٢٠٢٨٧٧

پوشاt ز�رف� 
را از ما بخواهيد !؟

فروشندگان محترم پوشاک انواع 
لباسهاى فانتزى زنانه از جنس 
ویسکوز درجه یک و پوشاک 

تهران زیرفی را بانازلترین قيمت 
از ما بخواهيد- توليدى شایان

٠٩١٥١٠٠٠١٤٠
٩٥٢١٧٣٦٣/ 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

مرسدس
توليد و پخش انواع 

شلوارهاى زنانه، شلوار مخمل 
کوبيده و کبریتی در ٣ رنگ
 انواع شلوارهاى لی و کتان 

حراج شلوارهاى تک سایز
٣٣٤٢٣٥٨٥-٣٣٤٤٦٣٠٤

٩٥٢٨٦٧٦٢/ ف

بدليل تغييرشغل 
لباس زنانه ومردانه اصل ترک

قيمت استثنائی کلی و جزئی
٠٩١٥٣٣٨١١٩٢

٩٥٢٩٣٥٩٢/ ق

فروش فوق العاده
با مجوز اتحادیه ۵٠ تخفيف 

بلوز مجلسی، تونيک و پيراهن 
مجلسی، لباس شب، بافت و 

دامن، عطریات آرایشی، لباس 
مردانه ميدان دیدگاه لشگر اول 

خيابان ثامن االئمه مغازه سوم 
استارالیت - ٩ تا ١٣ و ١٧ تا ٢١

٩٥٢٨٩٥٢٨/ ف٠٩١٥٣١٧٠٥٧٧

 مر3ز اقامت� 
افق سبز رها�� 

 با مجوز از سازمان بهزیستی 
پزشک و روانشناس بالينی 

مددیار اعتياد،مددکار خانواده، 
آزمایش ایدزبا کمترین هزینه 

وکيل آباد ٩١، پالک ۵
فرجادى ٠٩١٥١٠٨٧٢١٠

٩٥٢٨٧٠١٩/ م٠٥١٣٥٠١٤١٤٦

٩٥١٨٣٦٦٠/ پ

مر3ز بستر� ره پو�ان
با مجوز رسمی از سازمان بهزیستی 

کادر متخصص ،پزشک 
روانشناس، مدد کار ،مشاور خانواده 

جلسات گروه درمانی
 ٠٩١٥٤٤٠٧٤٥٨
٠٩٠١٩٨٢٣٢٩١

بلوار پيروزى -بين پيروزى ۶ 
و٨-پالک ٢٢٢

٩٥٢٠٩٨٤٣/ پ

3ليني< درمان اعتياد 

بانوان الله (3مپ)
با مجوز رسمی از سازمان بهزیستی 
پزشک، روان شناس و مددیاران 

مجرب مجهزترین امکانات 
رفاهی و درمانی- پرداخت هزینه 

متناسب با شرایط اقتصادى
بين فکورى٢٧و٢٩،پالک ٢١٣

٠٩١٥٦٢٨٦٠٠٧-٣٨٨٤٣٤٤٠

 مر3زدرمان اعتياد
(�زندگ� دوباره (بستر
 برنامه هاى آموزش روزانه در مرکز
 شرکت در جلسات گروه درمانی 

خارج ازمرکز
 استخر و سونا خارج از مرکز

٠٩١٥٩١١٨٦١٠ 
٣٥٢٣٥٦٠٥

قاسم آباد-بلوار شهيدفالحی بلوار 
فاطميه ١ ،پالک۶

(مدیریت:نوذرى)
٩٥٠٧٠٨٧٠/ ط

٩٥٢٢١١٦٨/ م

مر3ز درمان اعتياد انگيزه 
و  متادون  نگهدارنده  و  سم زدایی   

بوپرنورفين با مجوز رسمی بهزیستی
٣٨٤١٤١١٧-٠٩١٥٥١٥٤٩٢٥

3مپ آرتوش 
اولين مرکز اقامتی با مجوز 

بهزیستی در خراسان رضوى 
امکانات رفاهی مناسب 

حداقل هزینه
جاده طرقبه- امام رضا ١٢

حشمتی       ٣٥٥١٠٠٤٧
٠٩١٥٣٠٤٣٩٠٩

٩٥٢٧٧٦١٠/ م

٩٥٠٤٣٧٠٩/ پ

3مپ ره �افتگان
با مجوز بهزیستی خراسان رضوى 

با تيم کامل پزشکی
 امکانات رفاهی تفریحی مناسب

 حداقل قيمت- جاده سنتو 
روبروى نيروگاه طوس (چهارفصل) 

خيابان انقالب- پالک ١٨
ناصرى ٠٩١٥٣١٨٩٥٩٧ 

 ٠٩١٠٥٥٥٩٥٩٧
٣٢٦٧٣٦٥٢

پزش�L و ز�با��

tپوشــا

ترt اعتياد

�خچــــــال

tپوشا

لوازم واثاثه فروشگاه�

سا�ر لـــوازم و اثاثه

3اال� خواب

�واگـــذار

فروش فوق العاده
tپوشا

٩٥١٨٣٠١٦/ م


