
چهارشنبه ١١ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٧
٣٤

خر�د
�نقد

کليه لوازم 
منزل 

 LCD
ساید- فرش

مبلمان - لوازم لوکس 
منزل و ادارى

 ٣٨٨٣٣٢٦٧
٠٩١٥٥٢٠٤٢٢٨

٩٥٠٦٩٦٧٠/ ل     بدون تعطيلی

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

فرش سّيد
خرید ١٠٠% باالتر از همه جا

ماشينی-دستباف

 ٣٦٢٢٥٠٥٤
٠٩١٥٧٠٩٣٠٠٨

٩٥٢٤٧٧١١/ ل

٩٥٢٧١٩٥١/ ف

 �فرش سجاد
خریدار فرش هاى دستباف و 

ماشينی قاليچه کهنه و نو 
٠٩١٥٣١٥٩٤٥١-٣٧٢٤٤٤٥٤

٩٥٣٢٦٣٧٧/ د

فرش
خر�د ١٠٠ %به قيمت واقع�

دستباف 
ماشينی - قاليچه
بدون تعطيلی - موسوى

٣٨٩٣٥١٤٥
٣٧٢٤٦١٩٣

 ٠٩١٥٣٠٠٠٦٢٠

٩٥٣٠٩٧٤١/ 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

٩٥١٩٩٦٧٥/ خ

فرش 
Bمنص

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

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

 با بيش از ۵٠ سال  تجربه 
خریدار منصفانه

  ١٠٠%  باالتر از دیگران 
دستباف ماشينی،قاليچه

٩٥٣١٩٣٢٣/ ل

 فرش 

طوس�

 ٣٦٠٣٩٥٥٠
 ٣٦٠٣٩٥٥١

تلگرام و همراه 
٠٩١٥٣٢٣١٧١٠
حاج سيد محمود طوسی

 �فرش منصور
بهترین خریدار فرش هاى 

دستباف و ماشينی 
بدون تعطيلی 

شستشوى تخصصی فرش هاى 
دستباف انجام می گردد 

٠٩١٥١١٠٥٠٣٦
٩٥٣١٩٦٧٥/ م٣٧٢٣٦٠٢٢

 � فروش فور
 کليه لوازم طباخی و کبابی
 به فروش می رسد فورى 

٩٥٣٥٢١٥٠/ م٠٩١٥٠٦٨٦٨٣٢ 

فروش د3ور و و�تر�ن 3امل
لوازم آرایشی بسيار تميز با قيمت 

توافقی مناسب تمامی مشاغل
٠٩١٥٠٠٤٠٧٩٢

٩٥٣٥٢٩٧٦/ ف

قفسه انبار 
و فروشگاه 

 تجهيزات فروشگاهی
٣٧٢٩٣١٣١

 ٠٩١٠٥١٠٨٦٠٠
٩٥٢٠٩٧٦٧/ م

فر�زر عرش سرما ا�ستاده
و یک یخچال آکواریومی ارج سرما 

به فروش می رسد 
٩٥٣٥٠٥٩٩/ پ٠٩١٥٨٣٣٨٠٢٢

�فروش فور
لوازم آشپزخانه صنعتی

 به علت مسافرت زیرقيمت 
٠٩١٥٠٥٢٠١٠٨

٩٥٣٤٩٧٩٩/ ف

خر�د و فروش قفسه 
دست دوم   

خراسانی ٠٩١٥٢٤٠٧٠٢٠
٩٥٢٩١٨٨٧/ ف

٩٥٣٥٣٠٤٤/ ف

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

٠٩١٥٥١٣٧٩٨٣

٩٥٣٤١٠٨٦/ م

«فور�» مغازه آجيل و خشLبار
در بلوار دانشجو با ١٣ سال سابقه 
شود می  واگذار  امکانات  تمام  با 

٠٩١١٣٦٩٩٠١٠

 واگذار� فست فود در حال 3ار
 با ١٢سال سابقه عبدالمطلب 

٢٢ م
٩٥٣٥١٢١٩/ ف٠٩١٥٣٠٣٢٠٨٣

واگذار� پيرا�ش مردانه 
واقع در بلوار فرهنگ با موقعيت عالی

٠٩٣٨٣٩٣٥٤٦٩
٩٥٣٤٩٧٦٤/ ف

�مغازه ٨ متر
با دکور و اجناس خرازى 

(دکورجات و لوکس جات) 
در بهترین موقعيت الماس 

شرق نبش ورودى ٢ 
واگذار می گردد 

٠٩١٠٥٥٢٦٤٦١
٩٥٣٥١١٦١/ ف

سالن آرا�ش� واقع 
در هنرستان

 با کليه لوازم واگذار می گردد.
٩٥٣٥١٦٧٦/ ق٠٩١٥٧٠٠٣٨١٨

واگذار� فست فود
بسيار شيک در حال کار در 

منطقه طالب بلوار مجلسی
٠٩١٥١١٣٠٦٩٠

٩٥٣٤٧٩٢٣/ ق

سوپرمار3ت 
با موقعيت عالی واگذار می شود 

   ٠٩١٥٤٠٦٤٩٢٤
٠٩١٥٥١٩٧٧٩٧

٩٥٣٥٣١٤٤/ ف

3باب تر�3 
با سابقه خوب با کليه لوازم
 در حد نو واگذار می گردد 

٩٥٣٥٢٥٣٥/ ف٠٩١٥٣٥٨٢٨٢٢

اجناس و د3ور 
سوپر مارکت واگذار ميشود

 بلوار الدن بين ٩ و ١١ بازدید صبحها 
٩٥٣٤٣٩٦٤/ ف ٠٩٣٩٣٩٥١٩٧٨

 �واگذار� واحد توليد
محصوالت غذا��  

٠٩١٥٦١٧٤٨١٧
٩٥٣٥٠٧٥٧/ ف

مجوز دبستان غيرانتفاع� 
ناحيه ۴ جهت شراکت یا واگذارى 

نيازمندیم 
٣٧٣١٦٨٦٩-٠٩٣٧٧٤٨١٦٧٤

٩٥٣٥٢٠٦٠/ ف

سوپر مار3ت� 
با موقعيت عالی واقع در کوثر با امکانات 
و ٨ سال سابقه کار واگذار می گردد 

٠٩١٥٤٠٠٩٨١٦
٩٥٣٥٢٨٢٩/ ف

 �واگذار
آتليه با جواز و تابلو حاشيه 

راهنمایی ١٠ تومان رهن + ١٠ 
آتليه  ٠٩١٥٩١٥٥٠٨٣

٩٥٣٥١٣٢٥/ م

فست فود با موقعيت و فروش 
عال� چهارراه ورزش   

     ٠٩١٢٨٥٨٥٣٢٤
٩٥٣٥١٢١٥/ ف٠٩٣٩٣٩٠٢٩٧٥

٩٥٣٤٨٠٧٢/ ف

رستوران بيرون بر ١٨٠ متر با کليه
م   ۴۵) مجوزات  و  پروانه  و  امکانات 
+٢,۵٠٠ م فقط اجاره مغازه ) ( لوازم 

٣۵٠٩١٥٦٢٧٩٣٠٣ م ) 

واگذار� پوشاt زنانه 
(ایثار) با کليه لوازم و اجناس 

٠٩١٥٧٩٧٢٥١٥
٩٥٣٥٢٣٢٠/ ف

غرفه جهت لوازم آرا�ش�
 عطر و ادکلن شال و روسرى و 

بدليجات واگذار می شود آزادشهر
٣٦٠٥١٩٢٨

٩٥٣٥١٧٦١/ ف

واگذار� �ا 
شرا3ت 

مکانی لوکس و تميز 
در ٢ طبقه دوبلکس و مجزا، 
داراى ۴ اتاق وسالن مناسب 
جهت آرایشگاه از هتل زیباى 

پوست و مو، مطب، دفتر 
ادارى با لوازم مربوطه به 

صورت مشارکت یا واگذار 
می شود لوازم به صورت 
توافقی محدوده جاهدشهر

٠٩١٥٠٠٣٨١٥٠
٩٥٣٥٣١١٩/ ف

 �فور� فور
واگذار� مغازه 

١۶ مترى ، بين امامت ٣۴ و ٣۶
پوشاک مردانه با کليه اجناس و 
(تلویزیون ، دوربين ، کولر گازى)

قيمت توافقی 
رهن ١۵ م + اجاره ٣/٧٠٠ م  
شجاع   ٠٩٣٥٥٩٣٣٤٣٥

٩٥٣٥٠٢٢٦/ ل

واگذار� سوپر مار3ت
عدل خمينی ٧۶

٠٩١٥٦٤٨٢٣١٨
٩٥٣٥٠٣٥٢/ ف

رستوران در حال 3ار 
با قيمت خيلی مناسب فورى 

واگذار می شود 
٠٩٣٠٧٣٠٨٦٥٧

٩٥٣٥٣١٤٩/ ط

�سوپر مار3ت فروش فور
به علت مسافرت موقعيت عالی در 

بلوار فرهنگ بين صدف و قائم مقام 
٠٩٣٣٧٧٤٧٥٤٦

٩٥٣٥٣٠٤٧/ ف

واگذار� سالن ز�با�� 
با لوازم مدرن و دکوراسيون لوکس 
فردوسی  بلوار  حاشيه  متر   ٢٠٠

٠٩٠٣٢٤٥٦٠٩٨
٩٥٣٥٢٢٩٣/ م

سوپر مار3ت 
پيروزى ۵۵ حاشيه ميدان حکمت 
با ١۵ سال سابقه واگذار می شود 

٩٥٣٤٩٩٥٦/ ف٠٩١٥١٢٣٢٤٤١

مغازه عطار� با موقعيت عال�
 و فروش خوب توافقی واگذار ميگردد

٠٩١٥٥٥١٤٠٢٧
٠٩٣٩١٦١٥٦٩٠

٩٥٣٥٠٣٩٣/ ق

 �واگذار
فست فود 
پيتزا، ساندویچ ، کنتاکی 

در حال کار در ٣ طبقه 
با جواز دائم

 در منطقه هاشميه 
٠٩١٥٣٠٤٨٣٣٠

٩٥٣٥٣١١٨/ ف

 واگذار� ساندو�چ�
 باموقعيت عالی٢٣م

۵م رهن+٢/٧٠٠م اجاره
٠٩٣٦٦٦٤٤٢٣٩ 

٩٥٣٥٢٧٨١/ ق

واگذار� تمام� وسا�ل 3امل 
باشگاه بدنسازى، سونا، لوازم بانوان 
و... معاوضه با ماشين وملک در همين 

٠٩١٥٤٧٤٧٨٣٣قيمت 
٩٥٣٥٢٦٤٢/ م

واگذار� مغازه
 شو�نده بهداشت�

نبش معلم ٧٣  بازدید بعدازظهر ها 
از ۶ به بعد  ٣٥٠٢٣١٨١

٩٥٣٥٠٧٢٢/ ف

٩٥٣٤٨٢٤٢/ ط

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

به صورت نقد، حمل ونقل رایگان
 ٠٩١٥٢١٦٢١٦٠

٩٥٣٤٨٥٢٥/ ط

خر�د و فروش �خچالها� مغازه
ایستاده،خم،ویترینی،فریزر قيمت باال

٠٩١٥٥١٠٨٤١٨

٩٥٣٤٨٢٥٤/ ط

خر�دار �خچال
 به قيمت خيل� خيل� باال

ویترینی ،ایستاده ،شيشه خم، نقد
٠٩١٥٥٠٤٢٨٩٤

٩٥٣٤٨٥٣٠/ ط

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

٠٩١٥٥٠٨٠٩٤٨

٩٥٢٨٦٩٣٢/ ط

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

٠٩٣٦٩٧٥٠٦٠٠

 خر�د طال به نرخ 
روز به صورت امانت  

٩٥٢٤٦٩٧٢/ ق٠٩١٥٤٢٠٢١٠٠ 

ا3از�ون
فروش لباس هاى اروپایی

 به همراه وسایل خانه
 فقط به مدت یک هفته 

از تاریخ ٩۵,١٢,٨ بازدید از 
ساعت ١۴ الی ١٨ بلوار سجاد 

بزرگمهر شمالی ۶ پالک ٨٠
 واحد یک

٩٥٣٤٩٢٠٢/ ف٠٩١٥٥٠٠٩٨٨٢

تهران جين 
توليد و پخش شلوارل� و 3تان 
زنانه و مردانه درجه یک جهت 
ارزان سراها یا ٣٨ فروشها... 

مشهد و استان خراسان 
آدرس: مشهد،کوهسنگی 

بين بهشتی ٣۵ و٣٧
٣٨٤٧٢١٦٠-٠٩١٥٣٠٠٧٣٣٠

توليد� مارال -عباس�
٩٥٣٥٠٦٥٧/ ط

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

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

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

مر3زاقامت� ثامن
درمان اعتياد تخصص ماست

با مجوز بهزیستی 
کادر مجرب پزشکی ،روانشناسی 

مدد کار، مشاوره
 خانواده درمانی و گروه درمانی رایگان 

دفتر:  ٣٦٧٧٥٣٦١  

٠٩١٥٣١٨٦٣٥٨
سيد محمدعاقبت خواه

٩٥١٠٩٨٨٢/ ط

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

٩٥٣١٨٣٢٧/ 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

متقاض� خر�د �ا اجاره 
3ليني= درمان اعتياد  

٠٩٣٣٩٤٧٠٠٣١
٩٥٣٥١٩٥٠/ ق

٩٥٣٥١٠٢٨/ م

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

مر3ز درمان اعتياد ز�باشهر 
مشاوره رایگان

 پذیرش حداقل هزینه 
٠٩١٥٣٠٩٣٩٠١-٣٦٠٤٩٩٤٩

٩٥٣٥٠٣٨٧/ م

٩٥٣٣٨٦٥٠/ د

مر3ز تخصص� بستر� درمان

اعتياد خراسان
(شبانه روزى)

با مجوزرسمی سازمان بهزیستی 
درمان اعتياد، بازتوانی، مشاوره 
بين ميدان آزادى و ميدان 
استقالل، نبش آزادى ٢۵

٣٦٠٥٦٩٧٩-٣٦٠٨٠٣٤٩
٠٩١٥٧٩٤٧٦٧١

 مر3ز اقامت� ترt اعتياد
افق سبز رها��- پزشک، روانشناس
 حداقل هزینه- وکيل آباد ٩١ 

٠٩١٥١٠٨٧٢١٠-٣٥٠١٤١٤٦ 
٩٥٣٢٥٦٨٣/ م

پزش�L و ز�با��

tاعتيادپوشــا tتر

�خچــــــال

tپوشا

فرش ــ مو3ت

سا�ر لـــوازم و اثاثهلوازم واثاثه فروشگاه�

�واگـــذار

فروش فوق العاده
tپوشا

٩٥١٨٣٠١٦/ م


