
يكشنبه ١٢ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٧
٢٥

٩٥٢٧١٧١٧/ ق

خر�د لوازم 
منزل،ضا�عات

آبگرمکن، کابينت، در و پنجره 
ضایعات ساختمانی،خرده ریز انبارى 
آهن، شوفاژ، خانه رادیاتور، اوراقی 
ماشين، مس برنج، شيرآالت و غيره 

بدون تعطيلی و سيار و فورى
٠٩١٥٢٣٨٦٥٣٣

٠٩٣٦٥١٥٠١٩١

عادالنه
خر�دار

 کليه لوازم 
منزل و ادارى

LED
مبلمان 

ساید 
در اسرع وقت بدون تعطيلی

 تمام نقاط شهر 
قربانی

٠٩١٥٩٠٨٤١١٠ 
٠٩٣٨٢٢٣٣٩٤١

حمامی
 ٠٩١٥٣٢٠٦٦٤٢ 
٠٩٣٠١٧٠١٩٦٢

با تشکر از تماس شما
٩٥٢٩٤٠٤٢/ ف

 هر

 قيمت� 
شما بگيد!

 خریدار 
کليه 
لوازم
 منزل
ادارى

٠٩١٥٥٨٠٢٨٨٠ 
٣٨٥٥٦٦٧٦
٣٦٢٣٧٢٧٧

بدون تعطيلی 
تمام نقاط شهر

٩٥٢٦٥٢٣١/ ف

خر�د و فروش 
لوازم منزل 

٣٦٠٦٧٨٨٠
٣٦٠٦١٦٠٧

٠٩١٥٣٠٧١٦٦٩
٩٥٢٩٦٤٩٤/ م

٩٥١٨٠١٦٦/ ق

�سمسار� سيارمراد
فور� خر�دار�م
 هرچه باشد آبگرمکن،کابينت 

یخچال،فرش،ضایعات ساختمانی
آهن،شوفاژ،پکيج،درب وپنجره و

 خرده ریز انبارى خریداریم 
بدون تعطيلی

٠٩١٥٦٦٠٢٣٢٠
٠٩١٥٦٦٠٥٠٨٧

خر�دار لوازم
�منزل و ادار� سپهر
٣٧٢٨٢٣٢٨-٠٩١٥٦٨٣٥١٨٩

٩٥٢٨٧٤١٨/ ق

قيمت 
باشما

١٠٠% واقعی
کلی و جزئی

 ٣٦٦٦١٤٩٣
٠٩١٥٣١٧٣٩٨٧

٩٥٢٠٧٦٥٨/ ل

خر�د ضا�عات
�برادران بيرجند
آهن آلومينيوم ، مس  
شيرآالت،شوفاژ،موتور
خانه،خرده ریز انبارى

به قيمت باال
٠٩١٥١٢٠٥٧٢٤

٩٥٢٨١٧٤٥/ پ

به قيمت
   باال

خریداریم !! 
کليه لوازم منزل
٣٨٦٤٣٢٦٧
٠٩١٥١٠٣٠٥٢٣

٩٥٠٣٠١٨٤/ ل

ماهم خر�دار�م
کليه لوازم منزل

 شما با رضایت شما
 نقدى و فورى 

 ٠٩١٥٥٠٦٣٧٥٧ صالحی 
٣٢٧١١٩٥٥

٩٥٢٩٤٨٥٣/ ف

خر�دار 3ليه لوازم
خرده ریز و انبارى

٠٩١٥٥٢٠٢٦٥٢
٩٥١١٨٧٦٨/ پ٣٨٦٧٠٠٠٢

�نقد و فور
خریدار لوازم منزل و ادارى 

محمدى
٩٥٢٨٧٤١٧/ ق٠٩١٥١٢١٠٩٦٩-٣٧٢٧٧٨١٧

٩٥٢٢٨٢٨٩/ ط

خر�دار عادالنه 
کليه لوازم منزل نقد و فورى حميد 

٣٧٢٤٦٤١٧
 �خر�د نقد و فور

لوازم منزل 
٩٥٢٠٦٢٠٧/ پ٠٩١٥١١٨٠٦٥٦

٩٥١٦٨٢٩٩/ د

لوازم منزل
وخرده ر�ز

 خریداریم 
٣٧٢٣٥٠٢٤
٠٩١٥٣٧٧٩٠٠٤

یاسين (بدون تعطيلی)

خر�دار لوازم منزل
  و ادار� ميالد

٠٩١٥١١٩٤٤٩١
٩٥٢٨٧٤٠٨/ ق٣٧٢٨٧٤٦٣

٩٥١٨٠٩٩٨/ ل

قيمت
شما را

تضمينی
خریداریم!
کليه لوازم

مبل،LCD ،یخچال
ساید، فرش و غيره

 ٠٩١٥٩٠٥٣٠٧٥ 
٣٨٥٤٠٩٠٢
٣٥٢٣٦٨٥١

٩٥٢٩١٤٩١/ د

منصفانه
�فور

هرچه دارید خریداریم.
انواع مبلمان،فرش، 

قاليچه و غيره
٠٩١٥٥١٩٤٠٩٣

٣٨٥٣٣٧٤٧

خر�د عادالنه لوازم 
منزل و ادار� عرفان   

٣٧٦٠٥٤١٨
٩٥٢٢١٩٧١/ م٠٩١٥٥١٧١٧٥٤

٩٥٢١١٨٥١/ پ

خر�دار عادالنه 
لوازم منزل -عل�

٣٧٣٢٣٩٥٥
٠٩٣٧٣٨٣٠٨٢٧

لوازم منزل
شمار ا نقدا خریداریم

«سيدعلی»
«بدون تعطيلی»

٣٨٥٣٣٠١٧
٩٥٢٢٧٩٤٦/ م٠٩١٥٥٢١٣١٧٣

٩٥٠٢٧٨٣٨/ پ

سمسار� سيار
خرید لوازم منزل و ضایعات 
ساختمانی، خرده ریز، انبارى

موتورخانه،شوفاژ،رادیاتور،پکيج
آبگرمکن، شيرآالت، دروپنجره

آهن آلومينيوم، مس چدن
بدون تعطيلی

 ٠٩٣٩٣٢١٨٥٧٢
٠٩١٥٤٨١٣٠٢٣

٩٥٢٧٢٥٩٤/ پ

خر�دانواع  لوازم منزل 
٠٩١٥٣٠٢٠٤٤٦
٣٧٢٥٧٩٧٩ غالمی

خر�دار عادالنه
لوازم منزل مهدى

٣٧٢٥٥٦٣٥ 
٩٥٢٣٠٠٥٦/ پ٠٩٣٥٠٨٣٥٩٠١

خر�د لوازم منزل
سهراب ٠٩١٥٤٣٥٤٢٥٥

٩٥٢٦٧٢٤٦/ پ٣٧٢٤٥٦٧٧

خر�دار 
 مبلمان- یخچال- فرش

سرویس چوب
٠٩١٥٤٠٣٥٠٢٠ 
٠٩٠٣٠٥٠٨١٥٢

٩٥١٦٩٣٢٥/ ممهدى ٣٨٥٣٦٢٨١

٩٥١٩٦١٦٧/ ق

 �سمسار
سيار�عقوب�
خریدارکليه لوازم منزل

ضایعات آهن ،برنج مس آلومينيوم 
شيرآالت در و پنجره پکيج و شوفاژ 
خرده ریز انبارى باالترین قيمت فورى

٠٩٣٠٣١٦٨٧١٩ 
٠٩٣٧٥٩٧٧٠٢٠

سمسار� سيار فدا��
کليه لوازم منزل خریداریم 

حتی خرده ریز انبارى فورى،فورى
٠٩٣٥٦٥٦٨٠١٥

٩٥١٣٦٦٦٩/ پ

٩٥٢٨٢٢٢١/ پ

 �سمسار� محمد
خر�دار لوازم منزل 

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

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

فورى بدون تعطيلی 
٠٩٠٣٧٢٨٠٢٩٣
٠٩١٥٤٤٧٣٤٥٨

 �خر�دار فور
لوازم منزل، فرش 

یخچال، مبل،چينی  
خرده ریز انبارى  

(کلی و جزئی )
٠٩٣٣٣٧٠٠٩١٤�مراد
٠٩١٥٦٤٥٧٩٧١

٩٥١٩٨٩٨٧/ ط         ٣٢٧٦٠٠٣٦

�خر�د فور
 باالتر از همه
کليه لوازم منزل
 (نو و کارکرده)

 مبل -ساید
LED 

 فرش- ادارى غيره
٠٩١٥٩١٤١٢٣٢
٣٨٨٢٢٨٣٨

بدون تعطيلی
٩٥١٧٧٦٦١/ پ

٩٥٢٦٣٩٢١/ م

لوازم منزل و
ضا�عات

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

خر�دار لوازم منزل 
٣٦٠١٧٧٢٧

٩٥١٩٨١١٦/ پسيدرضی

٩٥٢٨٤٦٩٤/ پ

  � سمسار
�سرور

خریدارکليه لوازم منزل
ضایعات آهن، برنج، مس، آلومينيوم
شيرآالت دروپنجره، پکيج وشوفاژ
خرده ریزانبارى ،باالترین قيمت فورى

٠٩١٥٧٧٨٥٨٦٠

٩٥٢٩١٣١٠/ ف

خر�دار
مبلمان استيل

راحتی، فرش، یخچال، کولر
 و خرده ریز

 ٣٧٢٥٨٤٣٧
٠٩١٥٥٠٠٧١٦٩

مهدى

LED
مبلمان 
سا�د

خریدار
 کليه لوازم

 منزل و ادارى 
لوکس باالتر

 از همه جا
 رجبی بدون تعطيلی

٣٧٦٥١٦٣٤
٠٩١٥٣١٥١٥٠٧
٠٩١٥٢٣٢٣٢٠٠

٩٥٢٩٦٤٨٥/ خ

خر�دار 
LED سا�د 

لباسشویی گاز 
مبلمان ادارى 
فرش و غيره 

با باالترین قيمت 
٠٩١٥٣١١٦٦٠٦
٠٩٣٩٥١١٢٩٩٠

٣٨٥٣٨٥٩٢
٩٥٢٨٥١٦٠/ م

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

٩٥٠٦٩٦٩٦/ ل

٩٥٢٧٢٤٦٢/ ط

خر�دار لوازم منزل
رسول�

لوازم منزل شما را
با قيمت باال خریدارم

حتی ضایعات و خرده ریز
٠٩١٥٦٠٠٤٤٢٩
٠٩١٥٤٧٤٧٤٩٣
٠٩٣٣٣٥٩٤٩٧٩

3ليه لوازم منزل شما را 
خر�دار�م و 3ابينت

 

٠٩١٥٣١٦٨٧٤٥-٣٢١٢١١٧٥
٩٥٢٨٩٥٩٨/ ف

٩٥٢٦٤٥١٥/ ق

لوازم منزل و
ضا�عات

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

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

٠٩١٥٥١٣٦٥٣٧
٩٥٠٦٩٦٨٨/ ل      بدون تعطيلی

مر3ز خر�د فرش ماشين� 
و دستباف ، نو  و 3هنه 

٠٩١٥٥١٠١٤١٠
٩٥٢٨٨٣٤٦/ خ٠٩٣٦٥٦٦٣٢٤٠

٩٥١٩٩٦٧٥/ خ

فرش
Bمنص 

منصف شروع به خرید کرد 
مرکز خرید و فروش فرش 

دستباف،ماشينی، قاليچه،پشتی
٠٩١٥٢٢١٣٧٢٦

٠٩١٥٥٠٩٦٤٠٤

فرش سّيد
خریدار فرش شما 

با سابقه درخشان
 ٣٦٢٢٥٠٥٤
٠٩١٥٧٠٩٣٠٠٨

٩٥٢٤٧٧١١/ ل

٩٥٠٤٦٢٠٦/ پ

  خر�دفرش
٠٩١٥٣١٩٥٧١٥

٣٢٧٧٩٧٨٤

٩٥١٩٩٧٦٨/ د

فرش
خر�د ١٠٠ %به قيمت واقع�

دستباف 
ماشينی - قاليچه
بدون تعطيلی - موسوى

٣٨٩٣٥١٤٥
٣٧٢٤٦١٩٣

 ٠٩١٥٣٠٠٠٦٢٠

٩٥٢٧١٩٥١/ ف

 �فرش سجاد
خریدار فرش هاى دستباف و 

ماشينی قاليچه کهنه و نو 
٠٩١٥٣١٥٩٤٥١-٣٧٢٤٤٤٥٤

 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

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 

خر�د و فروش قفسه 
دست دوم   

خراسانی ٠٩١٥٢٤٠٧٠٢٠
٩٥٢٩١٨٨٧/ ف

فرش ــ مو3ت

لوازم واثاثه فروشگاه�


