
شنبه ١٨ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٢
٢٧

باالتر
ازهمه

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

بدون تعطيلی ، تمام نقاط شهر 
٩٥٠٦٩٦٥٨/ ل

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�د
�نقد

کليه لوازم 
منزل 

 LCD
ساید- فرش

مبلمان - لوازم لوکس 
منزل و ادارى

 ٣٨٨٣٣٢٦٧
٠٩١٥٥٢٠٤٢٢٨

٩٥٠٦٩٦٧٠/ ل     بدون تعطيلی

 هر

 قيمت� 
شما بگيد!

 خریدار 
کليه 
لوازم
 منزل
ادارى

٠٩١٥٥٨٠٢٨٨٠ 
٣٨٥٥٦٦٧٦
٣٦٢٣٧٢٧٧

بدون تعطيلی 
تمام نقاط شهر

٩٥٢٦٥٢٣١/ ف

٩٥١٢١٨٣٤/ ط

خر�د
� فور

باالتر ازهمه جا  
کليه لوازم منزل و 

ادارى شما
(نو و کارکرده ) 
فرش ، مبل و ...

 ٠٩١٥٣١٩١٤١٦
 ٠٩٣٥٩٣٠٩١٤٦

٣٢٧٠١٧٥٦

خر�د لوازم منزل
سهراب ٠٩١٥٤٣٥٤٢٥٥

٩٥٢٦٧٢٤٦/ پ٣٧٢٤٥٦٧٧

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 

٩٥٢٧٢٥٩٤/ پ

خر�دانواع  
لوازم منزل 

٠٩١٥٣٠٢٠٤٤٦
٣٧٢٥٧٩٧٩ غالمی

٩٥١٦٨٢٩٩/ د

لوازم منزل
وخرده ر�ز

 خریداریم 
٣٧٢٣٥٠٢٤
٠٩١٥٣٧٧٩٠٠٤

یاسين (بدون تعطيلی)

خر�دار لوازم منزل 
٣٦٠١٧٧٢٧

٩٥١٩٨١١٦/ پسيدرضی

خر�دار سرو�س چين� 
استفاده نشده منزلتان  

٠٩١٩٨٠٧٩٥٣٢
٩٥٣٠١١١٣/ ف

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

٩٥٠٦٩٦٩٦/ ل

٩٥٢٩٩٥٧٠/ 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�دار 
باالتر

از همه جا
LED
ساید

مبلمان
فرش و غيره

و لوازم 
ادارى

٣٨٩٣١٢٧٤
٣٨٥٤٥٥١٩

٠٩١٥٨٨٢٩٠٧٠
٠٩٣٥٣٢٩٥٧٠١

٩٥٢٧٩٨٤٧/ م

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

 مبل -ساید
LED 

 فرش- ادارى غيره
٠٩١٥٩١٤١٢٣٢
٣٨٨٢٢٨٣٨

بدون تعطيلی
٩٥١٧٧٦٦١/ پ

خر�دار عادالنه
لوازم منزل مهدى

٣٧٢٥٥٦٣٥ 
٩٥٢٣٠٠٥٦/ پ٠٩٣٥٠٨٣٥٩٠١

٩٥٢١١٨٥١/ پ

خر�دار عادالنه 
لوازم منزل -عل�

٣٧٣٢٣٩٥٥
٠٩٣٧٣٨٣٠٨٢٧

به قيمت
   باال

خریداریم !! 
کليه لوازم منزل
٣٨٦٤٣٢٦٧
٠٩١٥١٠٣٠٥٢٣

٩٥٠٣٠١٨٤/ ل

٩٥٢٣٥٣٩٨/ ف

�نقد       فور

(خر�دارعادالنه)
فرش - بخارى - مبلمان 

کليه لوازم منزل
         ٠٩١٥١٠٣٦٠٠٤

موسوى   ٣٧٢٥٨٤٣٩ 

سمسار� سيار
خریدعادالنه لوازم منزل و

٠٩١٥٥٠٩٤٢٥٤ خرده ریزه انبارى
٠٩١٥٦٥١٨٩٤٨

٩٥٢٤٠٠١٦/ ط

فرش سّيد
خریدار فرش شما 

با سابقه درخشان
 ٣٦٢٢٥٠٥٤
٠٩١٥٧٠٩٣٠٠٨

٩٥٢٤٧٧١١/ ل

٩٥١٩٩٧٦٨/ د

فرش
خر�د ١٠٠ %به قيمت واقع�

دستباف 
ماشينی - قاليچه
بدون تعطيلی - موسوى

٣٨٩٣٥١٤٥
٣٧٢٤٦١٩٣

 ٠٩١٥٣٠٠٠٦٢٠

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

٠٩١٥٥١٠١٤١٠
٩٥٢٨٨٣٤٦/ خ٠٩٣٦٥٦٦٣٢٤٠

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

٩٥٢٧١٩٥١/ ف

 �فرش سجاد
خریدار فرش هاى دستباف و 

ماشينی قاليچه کهنه و نو 
٠٩١٥٣١٥٩٤٥١-٣٧٢٤٤٤٥٤

٩٥٢٣٤٨٢٣/ ل

فرش 
طالبيان
کارشناس و خریداربرتر

در کل سطح شهر
دستباف

ماشينی ، قاليچه
٠٩١٥١١٥٨٣٦٥
٣٦٠٥٥٦٥٥
 ٣٦٠٦٥٦٥٥

تعویض کهنه با نو
تلگرام -بدون تعطيلی 

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

٩٥٠٤٦٢٠٦/ پ

  خر�دفرش
٠٩١٥٣١٩٥٧١٥

٣٢٧٧٩٧٨٤

٩٥٢٨١٩٧٠/ د

فرش
�صابر
منصفانه خریداریم
١٠٠% باالترازدیگران
دستباف-ماشينی

قاليچه-پشتی
بدون تعطيلی-تلگرام

٠٩١٥٣١٨٠٢٦٠
٣٦٠٨٦٢١٠

٩٥١٨٨٣٦٩/ ل

فرش 
ا3رم�
خریداریم عادالنه 

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

 ٣٦٠٥٦٠١٠
٣٦٠٩٥٠١٠

 ٣٨٧٨٠٠٧٤
٠٩١٥١١٨٢٠٠٠

مشاوره و بازدید رایگان

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

�< ماشين لباسشو�� 
٨ کيلویی دوو بسيار تميز 

و کم کار به فروش می رسد 
٠٩٣٩٦٩٥٧٦٨٦

٩٥٣٠١٧٤٢/ ف

٩٥٢٧٥١٦٩/ پ

خر�دوفروش
قفسه-رگال

٠٩١٥٥١٩١١٦٠-٣٢٢٤١١٣٢

قفسه انبار 
و فروشگاه 

 تجهيزات فروشگاهی
٣٧٢٩٣١٣١

 ٠٩١٠٥١٠٨٦٠٠
٩٥٢٠٩٧٦٧/ م

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

٠٩١٥٠٨٤٠٠٤٠
٠٩٣٦٨٩٢٤٩٣٥

٩٥٢٩٣٧٤٧/ ق

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

٠٩١٥٣١٤٣٥٩٧
٩٥٢١٧٠٨٢/ ل

خر�د و فروش قفسه 
دست دوم   

خراسانی ٠٩١٥٢٤٠٧٠٢٠
٩٥٢٩١٨٨٧/ ف

3ليه وسا�ل اتوشو�� به 
فروش م� رسد  

 ٠٩١٥٨٢٥٤٣٣١
٩٥٣٠١٤٥٦/ ف٣٢٧٧٨٨١٠

خر�د و فروش 
قفسه رگال   

٣٢٢٨١٥١٣-٠٩١٥٣٢١٠٥٩٠
٩٥٢٨٣٢٢٦/ ف

لوازم فالفل� به 
فروش م� رسد   

٠٩١٥٣١٠٠٥٢١
٩٥٢٩٩٩٢٣/ ف

3ليه لوازم فست فود 
 �Mجا به فروش م� رسد 

٠٩٣٦٦٤٠٧٦٥٠
٩٥٣٠١٩٤٧/ ف

٩٥١٩٥٢٩٣/ ف

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

٠٩١٥٥١٣٧٩٨٣

 فست فود درحال 3ار
 باموقعيت خوب در عبدالمطلب 

واگذار می گردد
 ٠٩٣٥٩٤٣٩٦٤٣

٩٥٣٠٠٧١١/ ق

واگذار� پرده سرا 
مغازه همراه با کليه اجناس ٢٠تا

٣٠% زیرقيمت خرید- ٢سال سابقه 
فعاليت     ٠٩٣٦٥٥٣٨٣٦٤

٩٥٣٠٠٧٩٠/ ق

طباخ� 
با ٣ سال سابقه و فروش عالی 

بلوار پيروزى 
٠٩٣٦٤١٤٦٦٤١

٩٥٢٩٨٧٤١/ پ

بلوار سجاد 
ساندویچی با فروش و موقعيت خوب 

۵ م رهن +٩٠٠ اجاره +٧ م وسایل
٠٩١٥١٥٨٧٥٠٠

٩٥٣٠٢٣٧٢/ ف

شر�عت� ١٨ پشت قناد� پا�ا 
جنب نانوایی کبابی شب هاى تهران 
واگذار  کامل  یا  نصف  صورت  به 

می شود ٠٩٣٨٥١٩١٠٣١
٩٥٣٠١٩٧٦/ ف

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

٩٥٢٩٨٨١٣/ ف٠٩١٥٥٠٦٨٢٩٤

مغازه لباس زنانه 
و روسرى با کليه اجناس واگذار 

می شود 
٠٩٠١٤٦٩٦٧٨٢

٩٥٣٠٠٣٣٥/ ف

واگذار� آشپزخانه 
 باسابقه در حال کار

بلوارتوس٠٩١٥٥٢٠٣٠٧٨ 
٩٥٣٠١٧٦٦/ ق

واگذار� سوپر مار3ت 
در حال کار با موقعيت عالی (محدوده 
اتومبيل  با  معاوضه  یا   ( فجر  پل 

٠٩١٥٦٩٠٠٩٣١
٩٥٢٩٩٦٨٨/ ف

واگذار� 3تر�نگ 
 درحال 3ار در احمدآباد

٠٩١٥٣٢٣٨٩٧٦
٩٥٣٠٢٠٤٣/ ق

 مغازه پيتزا فروش� با3ليه
 وسایل صفرتاصد درحدنو محدوده 

قاسم آباد،حجاب واگذارميگردد
 ٠٩١٥٣٠١٥٧٩٠

٩٥٣٠١٨٧٦/ ق

واگذار� فست فود 
 روبه روى پارکت ملت 

به قيمت پيشنهادى شما
٠٩١٥٥١٤٥٤٤٧ 

٩٥٣٠٢٠١٢/ ق

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

عابربانک واگذار می گردد
٠٩٣٥٦٣٦٨٢٠٤

٩٥٢٩٧٠٣٧/ ف

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

می گردد    ٠٩١٥٢٩٠٠٠٧٣
٩٥٢٩٨٢٣٦/ ف

فروش فست فود
  درحال 3ار با وسا�ل 3امل

٠٩١٥٤٧٤٧٢٣٣
٩٥٢٩٩٥٣٤/ ف

واگذار� فروشگاه 
لوازم تحریر و معمارى محدوده 
دانشگاه معمارى و چند مدرسه 

٠٩١٥٨٠٢٦٩١٦
٩٥٣٠١٠٩٤/ ف

واگذار� سوپر 
با تمام لوازم و اجناس فقط ٢۵

٠٩٣٨٠٦٩٢٦٣٣
٩٥٣٠١٥٠٩/ ف

واگذار� ٦٥ متر
 سالن ز�با��

در محدوده ١٧ شهریور با کليه لوازم 
٠٩٣٥٤٢٣٣٥٧٢

٩٥٢٩٩١٩٨/ ف

(فروش)
فروش کليه لوازم کارواش 

با قيمت مناسب و توافقی
٩٥٢٩٩٦٥٤/ ر٠٩١٥١٠١٨٠٠٥

واگذار� 3ارواش
با ورودى باال معاوضه با خودرو

٠٩٣٥١٧٣٨٥١٧
٩٥٣٠٢٢١٧/ ف

فروش باشگاه 
3يواسپرت 

با مجوز رسمی ورزش و جوانان 
ميزهاى حرفه اى اسنوکر

بوفه مجهز 
قيمت استثنایی ۵٠ م 

٠٩٣٦٦٦٨١٣٦٧
٩٥٢٩٩٢٩٨/ م

مغازه 3باب� 
درحال کار واگذار می شود 

خيابان رسالت بين ٩٧ و ٩٩ 
٠٩١٥٩٠٤٨٢٩٢قنبرى 

٩٥٢٩٨٢٤٨/ م

فروش جواز نانوا�� 
با سهميه دولتی  ماهانه ٢٧٠ کيسه 

با کل وسایل دستگاه ،دوار و تنور
٠٩٣٠٩٢٧٣٦٩٧

٩٥٢٩٧٤٠٢/ ف

 �فور
�< شر3ت خدمات� نظافت�

 واگذار می شود فی ٢,۵٠٠ م
٠٩٣٥٨٥٤٧٠٣٩-٣٨٧٠١٧٦١

٩٥٣٠٢٢١٤/ ف

�لوازم برق� و گاز

فرش ــ مو3ت

لوازم واثاثه فروشگاه�

�واگـــذار

٩٥١٨٣٠١٦/ م


