
شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٨
٢٨

٩٥٣٣١٧١٤/ ف

%١٠٠
باالتر

خریداریم 
نقد و 
سریع 

کليه لوازم 
منزل

بدون تعطيلی 
پيروزى

٠٩١٥٤١٥٤٦٣٣
قاسم آباد 

٠٩٣٧٩٣٤٠٩٣٠
سایر نقاط

٣٨٥٤٢٨٠٣

 �فرش منصور
بهترین خریدار فرش هاى 

دستباف و ماشينی 
بدون تعطيلی 

شستشوى تخصصی فرش هاى 
دستباف انجام می گردد 

٠٩١٥١١٠٥٠٣٦
٩٥٣١٩٦٧٥/ م٣٧٢٣٦٠٢٢

٩٥٣٢٦٣٧٧/ د

فرش
خر�د ١٠٠ %به قيمت واقع�

دستباف 
ماشينی - قاليچه
بدون تعطيلی - موسوى

٣٨٩٣٥١٤٥
٣٧٢٤٦١٩٣

 ٠٩١٥٣٠٠٠٦٢٠

٩٥١٩٩٦٧٥/ خ

فرش 
Aمنص

منصف شروع به خرید کرد 
مرکز خرید و فروش فرش 

دستباف،ماشينی،قاليچه،پشتی 
٠٩١٥٢٢١٣٧٢٦

٠٩١٥٥٠٩٦٤٠٤

٩٥٣٠٩٧٤١/ ل

فرش 
ا3رم�
خریداریم عادالنه 

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

 ٣٦٠٥٦٠١٠
٣٦٠٩٥٠١٠

 ٣٨٧٨٠٠٧٤
٠٩١٥١١٨٢٠٠٠

مشاوره و بازدید رایگان

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 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

 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 سّيد
خرید ١٠٠% باالتر از همه جا

ماشينی-دستباف

 ٣٦٢٢٥٠٥٤
٠٩١٥٧٠٩٣٠٠٨

٩٥٢٤٧٧١١/ ل

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

٠٩١٥٥١٠١٤١٠
٩٥٢٨٨٣٤٦/ خ٠٩٣٦٥٦٦٣٢٤٠

٩٥٢٧١٩٥١/ ف

 �فرش سجاد
خریدار فرش هاى دستباف و 

ماشينی قاليچه کهنه و نو 
٠٩١٥٣١٥٩٤٥١-٣٧٢٤٤٤٥٤

٩٥٢٨١٩٧٠/ د

فرش
�صابر
منصفانه خریداریم
١٠٠% باالترازدیگران
دستباف-ماشينی

قاليچه-پشتی
بدون تعطيلی-تلگرام

٠٩١٥٣١٨٠٢٦٠
٣٦٠٨٦٢١٠

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

�فروش فور
لوازم آشپزخانه صنعتی

 به علت مسافرت زیرقيمت 
٠٩١٥٠٥٢٠١٠٨

٩٥٣٤٩٧٩٩/ ف

۴ عدد تخت آهنی نو رستوران سنتی  
به همراه فرش و پشتی به فروش 
می رسد ٠٩١٥٥٠٠٢٥١٢

١٤٠٠و٣٢٢٨١٣٠٠
٩٥٣٥٣٨٧٢/ ف

3ليه لوازم نو قصاب�
واقع در جالل آل احمد 

واگذار می شود
 ٠٩١٥٥٢٥٨٥٠٥

٩٥٣٥٣٧٠١/ ل

قفسه انبار 
و فروشگاه 

 تجهيزات فروشگاهی
٣٧٢٩٣١٣١

 ٠٩١٠٥١٠٨٦٠٠
٩٥٢٠٩٧٦٧/ م

واگذار� مغازه
محصوالت فرهنگی واقع در 

سلمان فارسی توافقی
٠٩٠١١٧٢٨٤٢١

٩٥٣٥٤١٧٨/ ف

مين� مار3ت شبانه روز� سلطان� 
با تمام لوازم و امکانات واگذار می گردد
 عبدالمطلب ٩ و ١١ جنب بانک تجارت
٠٩٣٠٢٩١٠٤٢٣-٣٧٥٨٤١٦٢

٩٥٣٥٣٧٤٨/ ف

٩٥٣٥٢١٨٦/ ق

Aفست فود،فالفل سل � واگذار
 باسابقه درحال کار منطقه زوارى 
با آموزش ودکورشيک در٢طبقه با

 ١٠٠٩١٥٣١٩٥١١٧مترحاشيه

آشپزخانه در حال 3ار 
با موقعيت عالی واگذار می گردد 

٠٩١٥١٠٠١٦٠١
٩٥٣٥٣٤٤٣/ ف

فست فود با موقعيت و فروش 
عال� چهارراه ورزش   

     ٠٩١٢٨٥٨٥٣٢٤
٩٥٣٥١٢١٥/ ف٠٩٣٩٣٩٠٢٩٧٥

واگذار� دفتر وانت بار
در بهترین موقعيت مکانی در کوشش 
جنب برج اطلس با مجوز و اجاره کم
ضيائی       ٠٩١٥٢٠٦٥٧٣٤

٩٥٣٥٣٢٦٢/ ل

3ليه لوازم ساندو�چ� 
به صورت یکجا ٨م 

٠٩٣٦٦٤٠٧٦٥٠
٩٥٣٥٣٤١٨/ ف

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

٠٩١٥٤٧٤٧٨٣٣قيمت 
٩٥٣٥٢٦٤٢/ م

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

٩٥٣٤٩٩٥٦/ ف٠٩١٥١٢٣٢٤٤١

واگذار� مغازه 
به علت مسافرت

یک باب مغازه در ١٧ شهریور 
با دکور و اجناس 
واگذار می شود 

پوشاک بچه گانه و سيسمونی
٠٩٣٩٥٦٢٠٦٣٧
٠٩٣٧٩٦٤٠٨١٠

٩٥٣٥٣٧٥٩/ ف

فست فود 
در حال کار با موقعيت عالی 

حاشيه بلوار معلم با فروش باال ، 
دکوراسيون خاص و شيک

 ١۶٠ متر فضا و قرارداد ۵ ساله 
و حدود ٣٠٠ اشتراک

 واگذار می شود 
٩٥٣٥٤١٧٢/ ف٠٩١٥٩٢٠٠٠٥٣

٩٥٣٥٤١١٦/ ط

فروش 3ليه اجناس گيم نت 
شامل ١٧ عدد سيستم کامپيوتر 

کامل، ميز، صندلی، فوتبال دستی 
٠٩٣٨٣٥٢٩١٥٠

واگذار� 3تر�نگ و 
 رستوران با 3ليه لوازم 

٠٩١٥١١٥٤٣٠٧
٩٥٣٥٣٦١٨/ ف

فست فود درحال 3ار
با ٢۵ سال سابقه در موقعيت 

عالی واگذار می گردد.
٩٥٣٥٣٦٤٩/ ل٠٩١٥١١٦٠٥٥٠

واگذار� فست فود
بسيار شيک در حال کار در 

منطقه طالب بلوار مجلسی
٠٩١٥١١٣٠٦٩٠

٩٥٣٤٧٩٢٣/ ق

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

بدليجات واگذار می شود آزادشهر
٣٦٠٥١٩٢٨

٩٥٣٥١٧٦١/ ف

اجناس و د3ور 
سوپر مارکت واگذار ميشود

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

3يوس= مطبوعات�
در موقعيت عالی 

رهن ۵٠ م اجاره ١,١٠٠ 
٩٥٣٥٣٨٣٨/ م ٠٩٣٦٣٥٨٧٣٤٤

٩٥٣٤١٠٨٦/ م

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

٠٩١١٣٦٩٩٠١٠

واگذار� 3اف� شاپ 
 ٨٠ متر داراى مجوز و دکور 

و بار چوب، ٢٠ متر بالکن
 بسيار شيک و طراحی شده

 در محدوده کوهسنگی 
به مبلغ یکصد ميليون تومان

 به عالقه مندان کار کافی شاپ 
٠٩٣٠٠٢١٢٠٩١

٩٥٣٥٣٥٩٩/ م

�معاوضه خانه با سوار
١٠٨مترى،زیر بنا٧۵متر،یکخواب 
بلوار توس،دوست آباد٨،فی۶۵م

٣٢٦٧٨٤٢٦-٠٩١٥٨٠٤٣٩٢٧
٩٥٣٥١١٢٥/ پ

سالن آرا�ش� واقع 
در هنرستان

 با کليه لوازم واگذار می گردد.
٩٥٣٥١٦٧٦/ ق٠٩١٥٧٠٠٣٨١٨

واگذار� مغازه
 شو�نده بهداشت�

نبش معلم ٧٣  بازدید بعدازظهر ها 
از ۶ به بعد  ٣٥٠٢٣١٨١

٩٥٣٥٠٧٢٢/ 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
 با تجهيزات و انبار مجزا

حاشيه بلوار معلم 
٠٩٣٥٨٣٥١٢١٠-٣٦٠٨٢٩٨٧

٩٥٣٥٢٢٩١/ ق

 فست فود 
 باموقعيت عالی قاسم آباد باکليه 

امکانات واگذار یامعاوضه با ماشين
٠٩١٥٤٠٠٤٥١٢ 

٩٥٣٥١٥٧١/ ق

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

٠٩١٥٧٩٧٢٥١٥
٩٥٣٥٢٣٢٠/ ف

 �واگذار
فست فود 
پيتزا، ساندویچ ، کنتاکی 

در حال کار در ٣ طبقه 
با جواز دائم

 در منطقه هاشميه 
٠٩١٥٣٠٤٨٣٣٠

٩٥٣٥٣١١٨/ 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

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

٠٩٠٣٢٤٥٦٠٩٨
٩٥٣٥٢٢٩٣/ م

٩٥٣٤٨٢٤٢/ ط

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

به صورت نقد، حمل ونقل رایگان
 ٠٩١٥٢١٦٢١٦٠

٩٥٢٨٦٩٣٢/ ط

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

٠٩٣٦٩٧٥٠٦٠٠

٣ دستگاه �خچال فر�زر 
سامسونگ، ایندوزیت و 

وستينيگ هوس 
٠٩١٥٣٠٣٠٩٢٥

٩٥٣٥٣٥٨٩/ ف

٩٥٣٤٨٥٣٠/ ط

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

٠٩١٥٥٠٨٠٩٤٨

�= عدد �خچال 
و�تر�ن� فروش�   

٠٩١٥٦١٤٩١٩٩
٩٥٣٥٣٧٦٢/ ف

٩٥٣٤٨٢٥٤/ ط

خر�دار �خچال
 به قيمت خيل� خيل� باال

ویترینی ،ایستاده ،شيشه خم، نقد
٠٩١٥٥٠٤٢٨٩٤

٩٥٣٤٨٥٢٥/ ط

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

٠٩١٥٥١٠٨٤١٨

فروش 
استثنایی مخازن 

نکاپالستيک 
٩٤-٧٧٦٢٦٧٨٠-٠٢١

 تماس:٠٩١٠٥٣٦٣٨١٦
٩٥٣٤٣٢٩٠/ ت

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

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

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

فروش فوق العاده
با مجوز اتحادیه ۵٠ تخفيف 

بلوز مجلسی، تونيک و پيراهن 
مجلسی، لباس شب، بافت و 

دامن، عطریات آرایشی، لباس 
مردانه ميدان دیدگاه لشگر اول 

خيابان ثامن االئمه مغازه سوم 
استارالیت - ٩ تا ١٣ و ١٧ تا ٢١

٩٥٢٨٩٥٢٨/ ف٠٩١٥٣١٧٠٥٧٧

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

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

٠٩١٥١٠٨٧٢١٠-٣٥٠١٤١٤٦ 
٩٥٣٢٥٦٨٣/ م

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

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

پزش�L و ز�با�� sپوشــا

ترs اعتياد

�خچــــــال

sپوشا

فرش ــ مو3ت

لوازم واثاثه فروشگاه�

سا�ر لـــوازم و اثاثه

�واگـــذار

فروش فوق العاده
sپوشا

٩٥١٨٣٠١٦/ م




