
سه شنبه ١٤ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٩
٢٤

٩٥٢٢٨٢٨٩/ ط

خر�دار عادالنه 
کليه لوازم منزل نقد و فورى حميد 

٣٧٢٤٦٤١٧

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

٩٥٢١٤٢٦٤/ ل

٠ ٩ ١ ٥ ٤ ٠ ٤ ٠ ٥ ٨ ٨ ى عسگر

٣٨٥١٣٦٥٢

عادالنه
تفاوت 50%

نقد و سریع
 کليه لوازم منزل 

 انواع فرش 
 لوازم منزل خریداریم

حداد
بدون تعطيلی
٣٨٦٧٥٦٨٦
٣٧٢٧٨٨٨٢

 ٠٩١٥١١٥٢٨٦٥
٩٥٢٢٧٩٤٨/ م

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

٩٥٢٨٧٤١٨/ ق

٩٥٢١١٨٥١/ پ

خر�دار عادالنه 
لوازم منزل -عل�

٣٧٣٢٣٩٥٥
٠٩٣٧٣٨٣٠٨٢٧

قيمت 
باشما

١٠٠% واقعی
کلی و جزئی

 ٣٦٦٦١٤٩٣
٠٩١٥٣١٧٣٩٨٧

٩٥٢٠٧٦٥٨/ ل

 �نقد- فور
خریدار لوازم منزل  

مقدم     ٣٧٢٤٦٢٦٢
٠٩١٥٩٠٠٤٠٨٦

٩٥٢٨٧٤٠٦/ ق

خر�دار لوازم 
 �منزل و ادار

کابينت ، ویترین، قفسه
 لوازم آرایشگاه زنانه و متفرقه 

٣٧٢٧٠٠٢٦
٠٩١٥٧٦٣٦٣٦٩ سليمانی

٩٥٢٠٨٨٤٦/ ف

به قيمت
   باال

خریداریم !! 
کليه لوازم منزل
٣٨٦٤٣٢٦٧
٠٩١٥١٠٣٠٥٢٣

٩٥٠٣٠١٨٤/ ل

 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

٩٥٢٣٤٨٢٣/ ل

فرش 
طالبيان
کارشناس و خریداربرتر

در کل سطح شهر
دستباف

ماشينی ، قاليچه
٠٩١٥١١٥٨٣٦٥
٣٦٠٥٥٦٥٥
 ٣٦٠٦٥٦٥٥

تعویض کهنه با نو
تلگرام -بدون تعطيلی 

٩٥١٩٩٧٦٨/ د

فرش
خر�د ١٠٠ %به قيمت واقع�

دستباف 
ماشينی - قاليچه
بدون تعطيلی - موسوى

٣٨٩٣٥١٤٥
٣٧٢٤٦١٩٣

 ٠٩١٥٣٠٠٠٦٢٠

٩٥٢٨١٩٧٠/ د

فرش
�صابر
منصفانه خریداریم
١٠٠% باالترازدیگران
دستباف-ماشينی

قاليچه-پشتی
بدون تعطيلی-تلگرام

٠٩١٥٣١٨٠٢٦٠
٣٦٠٨٦٢١٠

٩٥٢٧١٩٥١/ ف

 �فرش سجاد
خریدار فرش هاى دستباف و 

ماشينی قاليچه کهنه و نو 
٠٩١٥٣١٥٩٤٥١-٣٧٢٤٤٤٥٤

٩٥١٨٨٣٦٩/ ل

فرش 
ا3رم�
خریداریم عادالنه 

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

 ٣٦٠٥٦٠١٠
٣٦٠٩٥٠١٠
 ٣٨٧٨٠٠٧٤

٠٩١٥١١٨٢٠٠٠
مشاوره و بازدید رایگان

٩٥٠٤٦٢٠٦/ پ

  خر�دفرش
٠٩١٥٣١٩٥٧١٥

٣٢٧٧٩٧٨٤

فرش سّيد
خریدار فرش شما 

با سابقه درخشان
 ٣٦٢٢٥٠٥٤
٠٩١٥٧٠٩٣٠٠٨

٩٥٢٤٧٧١١/ ل

٩٥١٩٩٦٧٥/ خ

فرش
Aمنص 

منصف شروع به خرید کرد 
مرکز خرید و فروش فرش 

دستباف،ماشينی، قاليچه،پشتی
٠٩١٥٢٢١٣٧٢٦

٠٩١٥٥٠٩٦٤٠٤

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

٠٩١٥٥١٠١٤١٠
٩٥٢٨٨٣٤٦/ خ٠٩٣٦٥٦٦٣٢٤٠

٩٥١٩٥٢٩٣/ ف

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

٠٩١٥٥١٣٧٩٨٣

قفسه انبار 
و فروشگاه 

 تجهيزات فروشگاهی
٣٧٢٩٣١٣١

 ٠٩١٠٥١٠٨٦٠٠
٩٥٢٠٩٧٦٧/ م

٩٥٢٧٥١٦٩/ پ

خر�دوفروش
قفسه-رگال

٠٩١٥٥١٩١١٦٠-٣٢٢٤١١٣٢

فروش وسا�ل 
رستوران و آشپزخانه 

٠٩٣٠٧٣٨٦٤٠٠
٩٥٢٩٧٦٩٧/ د

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

٠٩١٥٣١٤٣٥٩٧
٩٥٢١٧٠٨٢/ ل

لوازم فست فود 
به فروش می رسد 

٠٩١٥٨٩٥١٥٢٦
٩٥٢٩٨٩٠٥/ ف

خر�د و فروش قفسه 
دست دوم   

خراسانی ٠٩١٥٢٤٠٧٠٢٠
٩٥٢٩١٨٨٧/ ف

�خچال ٢ متر� - ٢رو
کم کار، هود آلومينيوم 

٧ متر در ١,۶٠متر همراه با کانال
٠٩١٥١١٦٢٨٥٣

٩٥٢٩٨١١٧/ ف

مغازه 3باب� 
درحال کار واگذار می شود 

خيابان رسالت بين ٩٧ و ٩٩ 
٠٩١٥٩٠٤٨٢٩٢قنبرى 

٩٥٢٩٨٢٤٨/ م

 واگذار� سوپرمار3ت 
 در حال کار محدوده طالب

 ٧م رهن- ٢٨م واگذارى 
٩٥٢٩٩٠٠٥/ م ٠٩٠٣٩٥٥٠٤٣٧

 �امتياز و پروانه بهره بردار
 پيک موتورى در محدوده 
چهار طبقه واگذار می شود

٩٥٢٩٨٦٨٧/ م٠٩٣٦٤٦١٧٧٦٦ 

واگذار� فست فود 
در حال کار با موقعيت عالی 

و فروش باال فورى 
٩٥٢٩٨٨٦٠/ ف٠٩١٥٩٢١٠٩١٥

واگذار� مغازه 3فش 
فروش� با د3ور و اجناس

با ۶ سال سابقه خوشنام
٠٩١٥٥١٣٣٢٦٥

٩٥٢٩٨٠٢١/ ف

آشپزخانه درحال 3ار
در منطقه سيدى واگذار می شود

تماس ١٢ به بعد
٩٥٢٩١٣٣٧/ ل٠٩١٥١١١٤٢٤٦

واگذار� 3باب تر�3
با لوازم کامل شيک و عالی در حال کار 
نقد یا معاوضه با خودرو (عبدالمطلب) 

٩٥٢٩٨٨١٣/ ف٠٩١٥٥٠٦٨٢٩٤

 �فروش �ا واگذار
کليه  با  بریانی  مرغ  و  ساندویچی 
لوازم و رهن ١۴ م چهارراه بازار 

٠٩١٥٧٦٢٤٤٣٠خودرو  
٩٥٢٩٨٠٠٥/ ف

واگذار� لوازم آرا�ش�
در بلوار معلم با ١٢ سال سابقه 
کار با تمام لوازم و فروش عالی

٠٩١٥٧٩٩٦٢٥٣
٩٥٢٩٨٨٤٧/ ف

واگذار� لبنيات سنت�
با فروش و سود عالی

٠٩١٥١٥٩١٥٥٢
٩٥٢٩٦٠٣٧/ ط

�= باب مغازه 
برنج فروش� 

در حاشيه بلوار پيروزى به 
انضمام انبار مناسب جهت

 ۴٠ تن برنج با اجاره خيلی کم 
با تمام لوازم واگذار می شود 

٠٩١٥٣١٠٥٤٤١
٩٥٢٩٨٦٩٥/ ف

واگذار� ميوه فروش� 
واقع در انتهاى هاشميه موقعيت 

مکانی عالی روبروى نانوایی 
٠٩٣٩٥٠٢٧٤٢٢

٩٥٢٩٧٩٨٣/ ف

پيتزا فروش� 
بيرون بر 

با ۴ مدل پيتزا ۶ و ٨ و ١٠ 
هزار تومانی در محدوده 

الدن با موقعيت و فروش 
عالی واگذار می شود 

٠٩١٥٥٧١٦٠٨٦
٩٥٢٩٧٧٠٠/ ف

و�تر�ن موبا�ل 
با موقعيت عالی (نبش چهارراه 

ميالد) اجاره داده می شود 
٩٥٢٩٨٠١٠/ ف٠٩٣٥٧٥٣٢٠٠٧

٩٥٢٩٧٥٥٤/ پ

واگذار� آتليه
با موقعيت عالی و تضمين 

درآمد،واقع در هاشميه
٠٩٣٠٠٣٧٢٣٥٣

�واگذار
 امتياز 

مجموعه بزرگ پذیرایی
(تاالر و رستوران)

 ٠٩١٥٥٠٨٣٩١٢
٠٩١٥١٠٨٢١٦١

٩٥٢٨٦٠٩١/ پ

طباخ� 
با ٣ سال سابقه و فروش عالی 

بلوار پيروزى 
٠٩٣٦٤١٤٦٦٤١

٩٥٢٩٨٧٤١/ پ

�واگذار
لوازم آرایشگاه مناسب جهت 

مردانه و زنانه در منطقه گلشهر
٠٩٣٥٩٢٧٦٠٣٥

٩٥٢٩٨٣٤٤/ ف

ا3از�ون
به علت مسافرت

واگذارى کترینگ 
در حال کار در احمدآباد 

خيابان راهنمایی
 فقط ٨۵ م

٩٥٢٩٩١٦١/ م٠٩١٥٣١٧٨٢٦٠

فروشگاه لوازم 
آرا�ش� و بهداشت� 

با ١۵ سال سابقه واگذار می شود 
٠٩١٥٥١٨٠٨٥٨

٩٥٢٩١٢١٤/ ف

واگذار� ساندو�چ� 
با 3ليه لوازم

ساعت تماس ١۶ به بعد
٠٩٣٧٢٩٢٧٣١٧

٩٥٢٩٤١٠٧/ ف

مغازه در مجتمع ا3سين 
 باموقعيت عالی واگذار می شود

٠٩٣٥٧٣٩٤٥٦٤ 
٩٥٢٩٨٧٨٥/ ق

واگذار� آشپزخانه با موقعيت 
خوب با تمام امLانات

در حال کار
٠٩١٠٥٦٢٠٩٢٤

٩٥٢٩٥٧٥٩/ ف

سوپرمار3ت بزرگ 
با تمام امکانات با تضمين فروش 

واگذار می گردد(سرافرازان) 
٩٥٢٩٨٣٩٩/ ف٠٩١٥١٠٤٥٩٠١

�واگذار� باطر� ساز
 در حال 3ار حاشيه 3وشش

 

٠٩١٥١٠٤٢٤٠٢
٩٥٢٩٨٦١٤/ ف

واگذار� فور� 3اف� شاپ
بولوار معلم فی: ٣۵ ميليون

٠٩٠٣٩٢٦٦٢٠٨
٩٥٢٩٢٧٣٧/ ق

واگذار� 3ارگاه 3ي= و 
3لوچه با برند� معتبر
با درآمدى عالی ماهيانه ١۵م

٠٩١٥١٠٠٨٤٧٨
٩٥٢٩٦٥١٨/ ف

واگذار� سوپرمار3ت 
جنب نانوایی و مسجد با اجاره 

پایين امامت ۶٢ 
٠٩٣٥٥٤٠٨٣٨٥

٩٥٢٩٨٥٣٥/ ف

سوپر مار3ت در حال 3ار
با درآمدماهانه ٨ م دارنده دستگاه 

عابربانک واگذار می گردد
٠٩٣٥٦٣٦٨٢٠٤

٩٥٢٩٧٠٣٧/ ف

سوپرمار3ت با موقعيت عال� 
جنب نانوایی و ميوه فروشی به 

علت استخدامی واگذار می گردد 
٣٦٦١٦٥٣٧

٩٥٢٩٨٠٩٠/ ف

به دليل مسافرت 
رستورانی در حال کار در محدوده 
١٧ شهریور با لوازم فورى واگذار 

می گردد    ٠٩١٥٢٩٠٠٠٧٣
٩٥٢٩٨٢٣٦/ ف

 خر�د و فروش عادالنه 
�خچال ها� خم، ا�ستاده 

 فریزر، قصابی           نقدى
٠٩١٥٣٢٣٢٦٨٦ 

٩٥٢٦٠٢٨٨/ ف

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

قيمت مناسب 
٠٩١٥٦٥٠٢٦٠٠

٩٥٢٨٢٩١٨/ ف

٩٥٢٢٤١٦٢/ ط

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

به صورت نقد، حمل ونقل رایگان
 ٠٩١٥٢١٦٢١٦٠

٩٥٢٩٥٥٢٢/ ط

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

٠٩١٥٥٠٨٠٩٤٨

٩٥٢٢٤١٦٨/ ط

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

٠٩١٥٥٠٤٢٨٩٤

فر�زر الLترواستيل 
دو درب ایستاده 

(بدون برفک) نقره اى 
٩٥٢٩٨٤١٦/ ف٠٩٣٦٦٤٧٢٣٦١

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

پوشاs 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

٩٥٢١١٠١١/ پ

 مر3ز اقامت� الهوت 
 کمپ ترک اعتياد 

با مجوزرسمی ازسازمان بهزیستی
 (کادر تخصصی، پزشک، روانشناس)

درمان انواع مواد مخدر 
قاسم آباد - فالحی ۴

بين شهيد حسينی٣ و ۵  
 شفيعی ٠٩١٥٨٠١٣٣٩٤ 

٣٥٢١٠٧٨٠

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

 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

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

٩٥٢٩٧٧٥٨/ ق

مر3زمشاوره ساحل
مدیریت:سيد مهدى کشميرى

بابيش از ١٠ سال سابقه 
ارائه خدمات در زمينه هاى: 

مشاوره پيش ازازدواج،بهبود 
روابط زناشویی، خودشناسی 
مادروکودک و مشاوره تحصيلی

٣٧٢٣٠٠٥٠

٩٥٠٤٢٧٩١/ ب

ازدواج بدون شLست
مشاوره قبل و بعد از ازدواج

٣٨٤٦٢١٥٢
٠٩٣٦١٣٨٤٣٤١

پزش�L و ز�با��

sپوشــا

ترs اعتياد

�خچــــــال

sپوشا

فرش ــ مو3ت

لوازم واثاثه فروشگاه�

خدمات روانپزش�L و 
روانشناس�

�واگـــذار

٩٥١٨٣٠١٦/ م


