
چهارشنبه ١٥ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٠
٢٧

٩٥٠٢٧٨٣٨/ پ

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

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

آهن آلومينيوم، مس چدن
بدون تعطيلی

 ٠٩٣٩٣٢١٨٥٧٢
٠٩١٥٤٨١٣٠٢٣

�خر�دارفور
لوازم منزل 
نو وکهنه 

فرش وخرده ریزانبارى وضایعات
 ٠٩١٥٦٤٥٧٩٧١
 ٠٩٣٣٣٧٠٠٩١٤
مرادى٣٢٧٦٠٠٣٦

٩٥١٢٤٨٢٣/ ط

٩٥٢٧٥٧٩٣/ پ

خر�دار لوازم منزل
٣٦٠٦٣٨٣٠

(سيدرضی)

٩٥٢٦٣٦٠٣/ پ

�سمسار� ا3بر
کليه لوازم منزل شمارا

 به باالترین قيمت خریداریم 
کليه ضایعات فلزى خریداریم 

هر چه باشد
 ٠٩١٥٥٠٦٣٥٣٨
٠٩٣٥٨٠١٢١٦١

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

٩٥٢٨٧٤١٨/ ق

 هر

 قيمت� 
شما بگيد!

 خریدار 
کليه 
لوازم
 منزل
ادارى

٠٩١٥٥٨٠٢٨٨٠ 
٣٨٥٥٦٦٧٦
٣٦٢٣٧٢٧٧

بدون تعطيلی 
تمام نقاط شهر

٩٥٢٦٥٢٣١/ ف

خر�دار 
LED سا�د 

لباسشویی گاز 
مبلمان ادارى 
فرش و غيره 

با باالترین قيمت 
٠٩١٥٣١١٦٦٠٦
٠٩٣٩٥١١٢٩٩٠

٣٨٥٣٨٥٩٢
٩٥٢٨٥١٦٠/ م

٩٥٢١١٨٥١/ پ

خر�دار عادالنه 
لوازم منزل -عل�

٣٧٣٢٣٩٥٥
٠٩٣٧٣٨٣٠٨٢٧

٩٥٢٧٦٧١١/ پ

خر�دار لوازم منزل
(سيدرض�)

٣٦٠٩٩٦٥٨

خر�د
�نقد

کليه لوازم 
منزل 

 LCD
ساید- فرش

مبلمان - لوازم لوکس 
منزل و ادارى

 ٣٨٨٣٣٢٦٧
٠٩١٥٥٢٠٤٢٢٨

٩٥٠٦٩٦٧٠/ ل     بدون تعطيلی

خر�دار لوازم منزل
  و ادار� ميالد

٠٩١٥١١٩٤٤٩١
٩٥٢٨٧٤٠٨/ ق٣٧٢٨٧٤٦٣

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

به قيمت باال
٠٩١٥١٢٠٥٧٢٤

٩٥٢٨١٧٤٥/ پ

٩٥٢٧٢٥٩٤/ پ

خر�دانواع  لوازم منزل 
٠٩١٥٣٠٢٠٤٤٦
٣٧٢٥٧٩٧٩ غالمی

٩٥٢٧١٤٥٣/ پ

خر�د عادالنه
لوازم منزل و ادارى 

قاسم آباد -وکيل آباد- حصارى
٠٩١٥٩٣٤١٣٣٠-٣٧٤١٧٤٩٢

خر�دار لوازم منزل 
٠٩١٥٥١٧٦٢٨٥خيامی 

٩٥٢٧١٢٤٧/ م٣٢٧١١٩٧١

٩٥٢٢٨٢٨٩/ ط

خر�دار عادالنه 
کليه لوازم منزل نقد و فورى حميد 

٣٧٢٤٦٤١٧
لوازم منزل 
خداشناس

خرده ریز، انبارى، آهن آالت،مس
 برنج، آلومينيوم، شوفاژ آبگرمکن 

موتورخانه، شيرآالت، درب و 
پنجره و کابينت به قيمت باال
٠٥١٣٢١١١٦٣٥

٠٩١٥٣٥٨٥٣٦٦
٩٥٢٦٩٢٨٥/ ق

٩٥٠٩٦٥٩١/ پ

خر�د عادالنه 
3ليه لوازم منزل

یخچال LCD تلویزیون 
قالی ،لباسشویی و...

(سرویس چوب و مبل
در حد یک الی ٢سال کار)
عظيمی ٠٩١٥٨٠١٣٨٧٤

سمسار� سيار
خریدعادالنه لوازم منزل و

٠٩١٥٥٠٩٤٢٥٤ خرده ریزه انبارى
٠٩١٥٦٥١٨٩٤٨

٩٥٢٤٠٠١٦/ ط

٩٥٢٤٦٤٠٩/ پ

خر�دار لوازم منزل
� و ضا�عات انبار
یخچال ،لباسشویی ، اجاق گاز  

آبگرمکن ، فرش ، درب و پنجره 
پکيج ، شوفاژ ، آهن آالت مس 
،برنج ،آلومينيوم و خرده ریزه
 به قيمت باال،بدون تعطيلی

عاشورى ٠٩١٥٥١٦٦٩٣٤ 
٠٩١٥١٠٩٤٠٤٤

خر�دار فور� لوازم منزل 
یخچال، آبگرمکن، بخارى
 فرش و مبلمان و غيره 

٠٩١٥١٢٢٩٢٠٧-٣٦٠٦٥٠١٤
٩٥١٩١٢١٢/ م

٩٥٢٣٥٣٩٨/ ف

�نقد       فور

(خر�دارعادالنه)
فرش - بخارى - مبلمان 

کليه لوازم منزل
         ٠٩١٥١٠٣٦٠٠٤

موسوى   ٣٧٢٥٨٤٣٩ 

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

٩٥٢٩٥٣٣٢/ پ

 �خر�دار نقد� و فور
کليه لوازم منزل کابينت

 قفسه و ادارى
٠٩٣٣٦٣٠٧٩٩٨-٣٧٢٣٥١٤٣

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

٩٥١١١٩٨٨/ ف

لوازم
منزل خر�دار�م

تضمينی  
نقد، سریع ، عادالنه

پيروزى - امامت
٣٨٨٤٤٢٢٩
قاسم آباد - ميثاق

٣٥٢١١٧١٧
احمدآباد-عدل خمينی

٣٨٥٢٧٨٠٠
سایر نقاط شهر و گلبهار

٠٩١٥٨١٧٢٠٢٧

خر�دار عادالنه
لوازم منزل مهدى

٣٧٢٥٥٦٣٥ 
٩٥٢٣٠٠٥٦/ پ٠٩٣٥٠٨٣٥٩٠١

باالتر
ازهمه

 LCD مبل ، ساید
 فرش و کليه لوازم
خرید نقدى و فورى
٣٨٨٢٤٢٤٥
 ٠٩١٥٠٠٩٥٨٣٠

بدون تعطيلی ، تمام نقاط شهر 
٩٥٠٦٩٦٥٨/ ل

خر�دار لوازم 
 �منزل و ادار

کابينت ، ویترین، قفسه
 لوازم آرایشگاه زنانه و متفرقه 

٣٧٢٧٠٠٢٦
٠٩١٥٧٦٣٦٣٦٩ سليمانی

٩٥٢٠٨٨٤٦/ ف

خر�دار  عادالنه 
کليه لوازم منزل- جالليان

٣٧٢٥٤٩٦١-٠٩١٥٣٠٥٨٧٨٩
٩٥٢٧١٣٠٥/ پ

خر�دار 
باالتر

از همه جا
LED
ساید

مبلمان
فرش و غيره

و لوازم 
ادارى

٣٨٩٣١٢٧٤
٣٨٥٤٥٥١٩

٠٩١٥٨٨٢٩٠٧٠
٠٩٣٥٣٢٩٥٧٠١

٩٥٢٧٩٨٤٧/ م

٩٥٢٩٨٥١٧/ پ

ضا�عات نجف� 
خرید کليه لوازم منزل ضایعات 

آهن، برنج، مس، آلومينيوم 
شيرآالت در و پنجره ،پکيج

 شوفاژ ،خرده ریزه انبارى و... 
باالترین قيمت فورى 

٠٩١٥٢٠٣٦٠٤١
٠٩٣٧٣٧٠٤٥٤٣

٩٥٢٩٠٠٣٢/ پ

�نقد و فور
خریدار لوازم منزل و ادارى
٠٩١٥٣٠٨٩٦٨٦

اکرامی٣٧٢٧٣٠١٦

باالتر�ن خر�دار
 

٣٧٦٤٢٤٢٥
٩٥٢٢٩٤٣٢/ ل

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

٠٩١٥٥١٠١٤١٠
٩٥٢٨٨٣٤٦/ خ٠٩٣٦٥٦٦٣٢٤٠

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

فرش سّيد
خریدار فرش شما 

با سابقه درخشان
 ٣٦٢٢٥٠٥٤
٠٩١٥٧٠٩٣٠٠٨

٩٥٢٤٧٧١١/ ل

٩٥١٩٩٦٧٥/ خ

فرش
Bمنص 

منصف شروع به خرید کرد 
مرکز خرید و فروش فرش 

دستباف،ماشينی، قاليچه،پشتی
٠٩١٥٢٢١٣٧٢٦

٠٩١٥٥٠٩٦٤٠٤

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

٩٥١٩٩٧٦٨/ د

فرش
خر�د ١٠٠ %به قيمت واقع�

دستباف 
ماشينی - قاليچه
بدون تعطيلی - موسوى

٣٨٩٣٥١٤٥
٣٧٢٤٦١٩٣

 ٠٩١٥٣٠٠٠٦٢٠

 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

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

٩٥٢٣٤٨٢٣/ ل

فرش 
طالبيان
کارشناس و خریداربرتر

در کل سطح شهر
دستباف

ماشينی ، قاليچه
٠٩١٥١١٥٨٣٦٥
٣٦٠٥٥٦٥٥

 ٣٦٠٦٥٦٥٥
تعویض کهنه با نو

تلگرام -بدون تعطيلی 

٩٥٢٧١٩٥١/ ف

 �فرش سجاد
خریدار فرش هاى دستباف و 

ماشينی قاليچه کهنه و نو 
٠٩١٥٣١٥٩٤٥١-٣٧٢٤٤٤٥٤

٩٥٠٤٦٢٠٦/ پ

  خر�دفرش
٠٩١٥٣١٩٥٧١٥

٣٢٧٧٩٧٨٤

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

٠٩١٥٠٨٤٠٠٤٠
٠٩٣٦٨٩٢٤٩٣٥

٩٥٢٩٣٧٤٧/ ق

٩٥١٩٥٢٩٣/ ف

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

٠٩١٥٥١٣٧٩٨٣

لوازم فالفل� به 
فروش م� رسد   

٠٩١٥٣١٠٠٥٢١
٩٥٢٩٩٩٢٣/ ف

٩٥٢٧٥١٦٩/ پ

خر�دوفروش
قفسه-رگال

٠٩١٥٥١٩١١٦٠-٣٢٢٤١١٣٢

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

٠٩١٥٣١٤٣٥٩٧
٩٥٢١٧٠٨٢/ ل

قفسه انبار 
و فروشگاه 

 تجهيزات فروشگاهی
٣٧٢٩٣١٣١

 ٠٩١٠٥١٠٨٦٠٠
٩٥٢٠٩٧٦٧/ م

خر�د و فروش قفسه 
دست دوم   

خراسانی ٠٩١٥٢٤٠٧٠٢٠
٩٥٢٩١٨٨٧/ ف

تلو�ز�ون٤٩ا�نچ سون� 
۴kآکبندخریداز بانه باگارانتی 

سفارش اروپافی٢٠٠.۴
٠٩١٥١١٩١٤٢٦

٩٥٢٩٨١٠٣/ ق

سوپر مار3ت 
در حال کار واقع در طبرسی 

شمالی واگذار می شود 
٩٥٢٩٦٨٦٨/ ف٠٩١٥٨٠٨٤٢٥٩

آشپزخانه در محدوده معلم با 
موقعيت و فروش بسيار عال�

شراکت یا واگذارى
٠٩١٥٣٠٧٠٣٧٧

٩٥٢٩٩٦٦٤/ ف

فروش امتياز رستوران سنت� 
فانوس آبی با ١٢ سال سابقه 

در حال کار موقعيت عالی 
٠٩٠٣٣٩٩٥٠٥٦

٩٥٣٠٠٠٨٥/ ف

فروش جواز نانوا�� 
با سهميه دولتی  ماهانه ٢٧٠ کيسه 

با کل وسایل دستگاه ،دوار و تنور
٠٩٣٠٩٢٧٣٦٩٧

٩٥٢٩٧٤٠٢/ ف

3اف� شاپ با سابقه باال 
داراى پروانه و تجهيرات کامل 
واگذار می گردد (منطقه معلم)

٠٩١٥٤٢٣٨٠٤١
٩٥٢٩٧٢٧٨/ ف

 واگذار� محصوالت
  فرهنگ� فقط ٢٫٤٠٠م

٠٩٩٠٠٥٧١٨٧٥ 
٩٥٣٠٠٠٣٩/ م

�لوازم صوت� و تصو�ر

فرش ــ مو3ت

لوازم واثاثه فروشگاه�

�واگـــذار

٩٥١٨٣٠١٦/ م


