
چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٢
٢٩

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 عادالنه 
 ٠٩١٥٣٠٨٤٧٨٤

٣٧٢٣٠٩٣٧
٩٥٣١٩٨٢٠/ ق

نقد- فور' 
خریدار لوازم منزل  

مقدم     ٣٧٢٤٦٢٦٢
٠٩١٥٩٠٠٤٠٨٦

٩٥٢٨٧٤٠٦/ ق

خر$دارفور'
لوازم منزل 
نو وکهنه 

فرش وخرده ریزانبارى وضایعات
 ٠٩١٥٦٤٥٧٩٧١
 ٠٩٣٣٣٧٠٠٩١٤
مرادى٣٢٧٦٠٠٣٦

٩٥١٢٤٨٢٣/ ط

لوازم منزل
شمار ا نقدا خریداریم

«سيدعلی»
«بدون تعطيلی»

٣٨٥٣٣٠١٧
٩٥٢٢٧٩٤٦/ م٠٩١٥٥٢١٣١٧٣

خر$دار لوازم 
منزل و ادار' 

کابينت ، ویترین، قفسه
 لوازم آرایشگاه زنانه و متفرقه 

٣٧٢٧٠٠٢٦
٠٩١٥٧٦٣٦٣٦٩ سليمانی

٩٥٢٠٨٨٤٦/ ف

٩٥٢٢٨٢٩٥/ ط

خر$دار عادالنه 
 کليه لوازم منزل نقد و فورى علی

 ٣٦٥٧٠٨٣٦  
خر$دار نقد و فور'

کليه لوازم منزل 
سيد رضی ٣٦٠٣١٤٣٤

٩٥٢٧٣٧١٢/ پ

٩٥٢٦٣٦٠٣/ پ

سمسار' ا�بر'
کليه لوازم منزل شمارا

 به باالترین قيمت خریداریم 
کليه ضایعات فلزى خریداریم 

هر چه باشد
 ٠٩١٥٥٠٦٣٥٣٨
٠٩٣٥٨٠١٢١٦١

به دليل مسافرت
تعدادى لباس نو و لوازم متفرقه 

در منزل بفروش ميرسد
٠٩١٥٣٣٨١١٩٢

٩٥٣٥٥٧١٢/ ق

٩٥٣٣١٧١٤/ ف

%١٠٠
باالتر

خریداریم 
نقد و 
سریع 

کليه لوازم 
منزل

بدون تعطيلی 
پيروزى

٠٩١٥٤١٥٤٦٣٣
قاسم آباد 

٠٩٣٧٩٣٤٠٩٣٠
سایر نقاط

٣٨٥٤٢٨٠٣

خر$د ضا$عات
 و لوازم منزل 

آهن، آلومينيوم، مس، شيرآالت
 شوفاژ، موتورخانه و خرده ریز 
عزیز  هاى  همشهرى  از  انبارى 

به باالترین قيمت 
٠٩١٥٩٠٢٠٩٠٦

٩٥٣٥٥٣٤٦/ م

٩٥٢٨٧٢٦٨/ د

خر$دار
لوازم منزل

مبلمان،یخچال،فرش و...
رضا ٣٨٨٤١٤٨٩

٠٩١٥٨٠٩٦٥٢٤

٩٥١٢٥٦٢٢/ ف

%٢٠
باالتر
از دیگران

نقد  خریداریم
کليه لوازم 

منزل 
ساید

 مبلمان 
٠٩١٥٩٠٠٣٩٤٩
٠٩١٥٤٠٤٠٥٨٨
٣٥٢٤٩٠٠٤
٣٨٥١٧٦٢٦

در همه ساعت 
سرابندى

سمسار' فور'
هرچه باشد-کليه لوازم منزل
 حتی خرده ریزوضایعات انبارى

٩٥٣١٢١٦٦/ پ٠٩١٥٦٦٠٥٠٨٧

�ليه لوازم منزل شما را 
خر$دار$م و �ابينت

 

٠٩١٥٣١٦٨٧٤٥-٣٢١٢١١٧٥
٩٥٢٨٩٥٩٨/ ف

٩٥٢٩٥٣٣٢/ پ

خر$دار نقد' و فور' 
کليه لوازم منزل کابينت
 قفسه و ادارى

٠٩٣٣٦٣٠٧٩٩٨-٣٧٢٣٥١٤٣

٩٥٢٧٦٧١١/ پ

خر$دار لوازم منزل
(�(سيدرض

٣٦٠٩٩٦٥٨

خر$دار لوازم منزل
٣٦٠٦٣٨٣٠

(سيدرضی)
٩٥٣٣٩٣٧٥/ پ

خر$دار لوازم منزل 
٠٩١٥٥١٧٦٢٨٥خيامی 

٩٥٢٧١٢٤٧/ م٣٢٧١١٩٧١

٩٥٢٧٥٧٩٣/ پ

خر$دار لوازم منزل
٣٦١٠٩٣٨٦

(سيدرضی)

�سمسار' سيارفدا$
فور' خر$دار$م

خریدارکليه لوازم منزل
یخچال، فرش، آبگرمکن، کابينت 

ضایعات ساختمانی و
 خرده ریزانبارى -بدون تعطيلی

 ٠٩٣٥٦٥٦٨٠١٥
٩٥٣١٥٦٦٧/ پ٠٩٣٥٩١٤٩٨٠٠

٩٥٢٣٥٤١٠/ ف

خر$دارلوازم منزل 
(تمام نقاط شهر) علی 

٣٧٢٦٦٢٨٦

٩٥٣٥٢٦٧٢/ ط

بهتر$ن خر$دار لوازم منزل
شقایق( فورى)

 ٠٩١٥٥١٨٩٢٤٩-٣٢٧٦٢٣٩٠
٠٩١٥٤٠٥٣٧٤٢

٩٥٣٠٥٦٨٥/ پ

خر$د فور'
 باالتر از همه

کليه لوازم منزل
 (نو و کارکرده)

 مبل -ساید
LED     

 فرش- ادارى غيره
٠٩١٥٩١٤١٢٣٢
٣٨٨٢٢٨٣٨

بدون تعطيلی

نقد و فور'
 خریدار لوازم منزل و ادارى

محمدى
٠٩١٥١٢١٠٩٦٩-٣٧٢٧٧٨١٧

٩٥٢٨٧٤١٧/ ق

خر$د لوازم منزل
 و ادار' 

٩٥٣٥٦٧٣١/ پ٣٦٠٢٢٧٨٨

٩٥٣٥١٤٣٤/ ط

خر$دار كليه لوازم منزل
فورى، بدون تعطيلی

٠٩١٥١٠١٠٣٩٤-٣٢٧٢١٤٠٤
٠٩١٥٣٠١٤٧٩٦حقيقت

لوازم منزل 
خداشناس

آهن، آلومينيوم، مس، 
شيرآالت، شوفاژ، موتورخانه، 
خرده ریز انبارى به قيمت باال

٠٥١٣٢١١١٦٣٥
٠٩١٥٣٥٨٥٣٦٦

٩٥٣٠٣١٢٥/ ق

٩٥٣٢٦٩٤٥/ پ

خر$د نقد و فور' 
لوازم منزل 

٠٩١٥١١٨٠٦٥٦

فرش
دستباف

 ماشينی، قاليچه 
و لوازم خریداریم

٣٦٠٤٥٢٩٠
 ٣٨٧٨٠٠٨٤ 

٠٩١٥٧٠٠٧٤٣٤
٩٥٣٢٥٢٨٩/ ل

خر$دار عادالنه
 لوازم منزل
نقد و فورى 

 بدون تعطيلی
٣٧٣٤٨١٣٧
٣٨٧٦٦٧٨٧

٩٥٣١٢٢٢١/ پ

خر$دار لوازم منزل عرفان
تمامی لوازم منزل و خرده ریز 

انبارى شما را خریداریم
٠٩٣٩٩٩١٣٦٠٤

٩٥٣٣٣٨٥١/ پ

 خر$دارمبل
استيل وغيره

(سيدرضی)

٣٦٠٩٩٦٥٨
٩٥٢٩٧٦٦١/ پ

٩٥٣٥٧٧٢٢/ ط

خر$دفور'
فرش،مبل،یخچال، خرده ریزه انبارى

 ٠٩١٥٥٠٩٤٢٥٤
٠٩١٥٦٥١٨٩٤٨

        خر$دار عادالنه 
  �لوازم منزل و ادار' عل

٣٧٢٨٢٣٢٨            
٩٥٢٨٧٤١٨/ ق٠٩١٥٦٨٣٥١٨٩

٩٥٣٥٨٩٦٠/ پ

 سمسار'سيار
خریدارکليه لوازم منزل

ضایعات آهن، برنج، مس، آلومينيوم
شيرآالت دروپنجره، پکيج وشوفاژ
خرده ریزانبارى ،باالترین قيمت فورى

٠٩١٥٨٨٣٣٢٣٨
٠٩٣٩٥١٠٣٢٦١

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
٩٥٣٥٣٢٠٨/ پ٠٩١٥٤٤٧٣٤٥٨

 خر$دار لوازم منزل 
هرچ� باشد

٣٧٦٧٨٥٣٧ 
 سعيد

٩٥٣٥٨٣٨٦/ ق

 سمسار' احمد'
یخچال ، کولر 

 آبگرمکن ، بخارى
ضایعات وکليه لوازم 

منزل-قيمت باال 
  فورى-بدون تعطيلی 

٠٩٣٨٢٣٩٦٣٩٠
٩٥٣٣٨٤٤٩/ پ٠٩٩٠١١٧٠٥٥٤

 انواع فرش 
 لوازم منزل خریداریم

حداد
بدون تعطيلی
٣٨٦٧٥٦٨٦
٣٧٢٧٨٨٨٢

 ٠٩١٥١١٥٢٨٦٥
٩٥٢٢٧٩٤٨/ م

فرش 
دستباف
ماشينی، قاليچه 
و لوازم خریداریم- سيد

٣٨٩٣٥١٤٥
٣٧٢٣٢٤٤٣
٠٩١٥٥٠٤٨٠٠٧

٩٥٢٣٥٤٣٣/ د

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

٩٥٣٠٣٧٦٦/ د

لوازم منزل
وخرده ر$ز

 خریداریم 
٣٧٢٣٥٠٢٤
٠٩١٥٣٧٧٩٠٠٤

یاسين (بدون تعطيلی)

قيمت 
باشما

١٠٠% واقعی
کلی و جزئی

 ٣٦٦٦١٤٩٣
٠٩١٥٣١٧٣٩٨٧

٩٥٣٢٥٩٠٨/ ل

٩٥٢٨١٩٧٠/ د

فرش
صابر'
منصفانه خریداریم
١٠٠% باالترازدیگران
دستباف-ماشينی

قاليچه-پشتی
بدون تعطيلی-تلگرام

٠٩١٥٣١٨٠٢٦٠
٣٦٠٨٦٢١٠

٩٥٣٢٦٣٧٧/ 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

٩٥٣١٩٣٢٣/ 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

فرش ومو�ت 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

٩٥٣٠٩٧٤١/ ل

فرش 
�ا�رم
خریداریم عادالنه 

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

 ٣٦٠٥٦٠١٠
٣٦٠٩٥٠١٠
 ٣٨٧٨٠٠٧٤

٠٩١٥١١٨٢٠٠٠
مشاوره و بازدید رایگان

٩٥١٩٩٦٧٥/ خ

فرش 
Fمنص

منصف شروع به خرید کرد 
مرکز خرید و فروش فرش 

دستباف،ماشينی،قاليچه،پشتی 
٠٩١٥٢٢١٣٧٢٦

٠٩١٥٥٠٩٦٤٠٤

فرش سّيد
خرید ١٠٠% باالتر از همه جا

ماشينی-دستباف

 ٣٦٢٢٥٠٥٤
٠٩١٥٧٠٩٣٠٠٨

٩٥٢٤٧٧١١/ ل

 �مر�ز خر$د فرش ماشين
و دستباف ، نو  و �هنه 

٠٩١٥٥١٠١٤١٠
٩٥٢٨٨٣٤٦/ خ٠٩٣٦٥٦٦٣٢٤٠

٩٥٢٧١٩٥١/ ف

فرش سجاد' 
خریدار فرش هاى دستباف و 

ماشينی قاليچه کهنه و نو 
٠٩١٥٣١٥٩٤٥١-٣٧٢٤٤٤٥٤

فرش منصور' 
بهترین خریدار فرش هاى 

دستباف و ماشينی 
بدون تعطيلی 

شستشوى تخصصی فرش هاى 
دستباف انجام می گردد 

٠٩١٥١١٠٥٠٣٦
٩٥٣١٩٦٧٥/ م٣٧٢٣٦٠٢٢

فروش تش@، 
لحاف، بالش و... 

٢٠ درصد تخفيف 
مدت محدود 

نبش پاسداران١
فروشگاه جامه خواب 

٣٢٢٢٧٧٩٩
٩٥٣٥٥٦٦١/ ق

٩٥٣٥٣٠٤٤/ ف

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

٠٩١٥٥١٣٧٩٨٣

د�ور آرا$شگاه �امل
آینه قدى با ٢ عدد تخت اپيالسيون 

درحد نو به فروش می رسد
٠٩١٥٨٢٥٩١٠٣

٩٥٣٥٨٢٢٠/ ل

�ليه لوازم 
ویتامين سراى شما را خریداریم

٠٩١٥٤٠٨٠٨٧٠
٩٥٣٥٧٥٠٤/ خ

فرش ــ مو�ت

�لوازم واثاثه فروشگاه

�اال' خواب


