
٢٦
شنبه ٢١  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٤

خر�د
�فور
باالتر از همه
کليه لوازم منزل
LCD ، مبل ، ساید
فرش ادارى و غيره
٣٨٨٢٤٢٤٥

٠٩١٥٥١٣٦٥٣٧
٩٥٠٦٩٦٨٨/ ل      بدون تعطيلی

خر�دار 
باالتر

از همه جا
LED
ساید

مبلمان
فرش و غيره

و لوازم 
ادارى

٣٨٩٣١٢٧٤
٣٨٥٤٥٥١٩

٠٩١٥٨٨٢٩٠٧٠
٠٩٣٥٣٢٩٥٧٠١

٩٥٢٧٩٨٤٧/ م

٩٥١٢٥٦٢٢/ ف

%٢٠
باالتر
از دیگران

نقد  خریداریم
کليه لوازم 

منزل 
ساید

 مبلمان 
٠٩١٥٩٠٠٣٩٤٩
٠٩١٥٤٠٤٠٥٨٨
٣٥٢٤٩٠٠٤
٣٨٥١٧٦٢٦

در همه ساعت 
سرابندى

٩٥٣٥١٤٣٤/ ط

خر�دار كليه لوازم منزل
فورى، بدون تعطيلی

٠٩١٥١٠١٠٣٩٤-٣٢٧٢١٤٠٤
٠٩١٥٣٠١٤٧٩٦حقيقت

خر�د منصفانه
 لوازم منزل 

حاج قاسم         ٣٢٧٦٦٢٩٦
٠٩١٥٥١٣٥١٠٢

٩٥٣٥٥٠٤٨/ ق

٩٥٣٣١٧١٤/ ف

%١٠٠
باالتر

خریداریم 
نقد و 
سریع 

کليه لوازم 
منزل

بدون تعطيلی 
پيروزى

٠٩١٥٤١٥٤٦٣٣
قاسم آباد 

٠٩٣٧٩٣٤٠٩٣٠
سایر نقاط

٣٨٥٤٢٨٠٣

�نقد و فور
 خریدار لوازم منزل و ادارى

محمدى
٠٩١٥١٢١٠٩٦٩-٣٧٢٧٧٨١٧

٩٥٢٨٧٤١٧/ ق

٩٥٢٢٨٢٩٥/ ط

خر�دار عادالنه 
 کليه لوازم منزل نقد و فورى علی

 ٣٦٥٧٠٨٣٦  
خر�دار لوازم منزل

  و ادار� ميالد

٠٩١٥١١٩٤٤٩١
٩٥٢٨٧٤٠٨/ ق٣٧٢٨٧٤٦٣

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

٩٥٣١٧٢١٠/ پ

خر�د عادالنه
لوازم منزل و ادارى 

قاسم آباد -وکيل آباد- حصارى
٠٩١٥٩٣٤١٣٣٠-٣٧٤١٧٤٩٢

فرش سّيد
خرید ١٠٠% باالتر از همه جا

ماشينی-دستباف

 ٣٦٢٢٥٠٥٤
٠٩١٥٧٠٩٣٠٠٨

٩٥٢٤٧٧١١/ ل

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

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

 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

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

 �فرش منصور
بهترین خریدار فرش هاى 

دستباف و ماشينی 
بدون تعطيلی 

شستشوى تخصصی فرش هاى 
دستباف انجام می گردد 

٠٩١٥١١٠٥٠٣٦
٩٥٣١٩٦٧٥/ م٣٧٢٣٦٠٢٢

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

٩٥١٩٩٦٧٥/ خ

فرش 
Aمنص

منصف شروع به خرید کرد 
مرکز خرید و فروش فرش 

دستباف،ماشينی،قاليچه،پشتی 
٠٩١٥٢٢١٣٧٢٦

٠٩١٥٥٠٩٦٤٠٤

فروش تش=، 
لحاف، بالش و... 

٢٠ درصد تخفيف 
مدت محدود 

نبش پاسداران١
فروشگاه جامه خواب 

٣٢٢٢٧٧٩٩
٩٥٣٥٥٦٦١/ ق

خر�د و فروش قفسه 
دست دوم   

خراسانی ٠٩١٥٢٤٠٧٠٢٠
٩٥٢٩١٨٨٧/ ف

قفسه انبار 
و فروشگاه 

 تجهيزات فروشگاهی
٣٧٢٩٣١٣١

 ٠٩١٠٥١٠٨٦٠٠
٩٥٢٠٩٧٦٧/ م

٩٥٣٥٣٠٤٤/ ف

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

٠٩١٥٥١٣٧٩٨٣

اجناس و پوشاt زنانه
و بچه گانه مغازه به فروش می رسد

٠٩١٥٦٤٦٦٢٩٨
٩٥٣٦٠١٠٧/ ف

مار3ت فعال
نبش صيادشيرازى٣١ کليه لوازم 
واجناس، فروش عالی حدودا ۶۵م 

٠٩١٥٩٣١٢٧٦٨
٩٥٣٦٠٠٠٠/ ق

واگذار� مغازه لبنيات
 با موقعيت عالی و درآمد خوب در 
مکانی پرتردد و شلوغ همراه با تایيدیه 
٠٩١٥٨٥١٤٨٥٣ بهداشت 

٩٥٣٦٠٦٧٦/ ف

قابل توجه بازنشستگان 
واگذار� مواد غذا��

با فروش باال بين عبدالمطلب ۴٣ 
و ۴۵ ٠٩١٥٠٢٧٢٨٠٠

٩٥٣٦٠٢٨٧/ ف

آرا�شگاه مردانه
باسابقه چند ساله واگذار 

می شود چهارراه جالل آل احمد
٩٥٣٥٨٥٧٧/ ف٠٩٣٨٣٩٣٥٤٦٩

سوپر مار3ت فعال
موقعيت عالی با تمام لوازم واگذار 

می شود ١ م رهن +٣۵٠ اجاره 
٠٩١٥٩٧٥٦٠٣٣

٩٥٣٦٠٠٦١/ ف

واگذار� سوپر گوشت 
و  سابقه  سال   ۶ با  دهانه)  متر   ۶ (با 
کليه لوازم واقع در حاشيه صياد بين 

٠٩١٩٠٥٣٦٣٦١صياد ٣٠ و ٣٢ 
٩٥٣٥٥٥٢٦/ ف

واگذار� ساندو�چ� 
 درحال کار با ۴سال سابقه 

موقعيت عالی تماس ٨ الی ١٢
 ٠٩١٥٧٠٠٨٩٠٩

٩٥٣٥٩٢٦٢/ ف

واگذار� 3امل فست فود
با ٣ سال سابقه در بهترین مکان 
قاسم آباد (دکوراسيون شيک )

٠٩٣٩٣٩٠٢٩٧٥
٩٥٣٦٠٧٤٨/ ف

واگذار� مغازه ساندو�چ�
با بهترین موقعيت مکانی نبش 

عبدالمطلب ١۴ فست فود بهارنارنج 
٠٩٣٥٧٧٤٦٦١٩

٩٥٣٥٩١٨٢/ ف

�باشگاه بدنساز
با کليه لوازم واگذار یا به فروش 

می رسد محدوده سرافرازان
٠٩١٥٤٢٢٣٧٥٢-٣٨٨٢٥٨٨٣

٩٥٣٦٠٤٣١/ ف

واگذار� رستوران در حال 3ار 
به دليل مسافرت با موقعيت مکانی 

عالی درمحدوده ١٧ شهریور 
٠٩١٥٢٩٠٠٠٧٣

٩٥٣٥٦٣١٤/ ف

اجناس و پوشاt زنانه
و بچه گانه مغازه به فروش می رسد

٠٩١٥٦٤٦٦٢٩٨
٩٥٣٦٠١١١/ ف

مغازه لوله و لوازم بهداشت�
در حال کار با ۴ سال سابقه 

با فروش عالی واگذارمی گردد.
٠٩١٥٦٦٢٩٨٩٠

٩٥٣٦٠٣١٥/ پ

واگذار� شن شو�� 
سنگ شکن با تمام امکانات و ماشين 
آالت در حال کار در معدن هاى فردوسی 

٠٩٣٩٨٢٥٢٦٩٦مشهد 
٩٥٣٥٧٢٥٣/ م

غرفه عطر و انگشتر و ساعت و ...
به مساحت ۶ متر در فاصله ۵٠ مترى 
درب باب الرضا با شرایط عالی با کليه 

اجناس فورى قبل از عيد واگذار
 می شود در ضمن غرفه فاقد 

پرداخت برق تجارى می باشد و برق 
غرفه رایگان است . مغازه داراى
ویترین و دکوراسيون ام دى اف 

می باشد فی ٢٨ م 
٩٥٣٦٠٦٥٥/ ف٠٩١٥٨٩٩٨٥٩٥

آشپزخانه در حال 3ار 
با موقعيت عالی واگذار می گردد 

٠٩١٥١٠٠١٦٠١
٩٥٣٥٨٩٤٨/ ر

مغازه فالفل سلA سرو�س
کليه  با  احمدآباد  حاشيه  در  واقع 
می  واگذار  یکجا  بصورت  وسایل 

٠٩٣٦٣٣٧٧٧٢٧گردد
٩٥٣٦٠٦٦٢/ ف

٩٥٣٤١٠٨٦/ م

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

٠٩١١٣٦٩٩٠١٠

 �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

3اف� شاپ در حال 
 فعاليت واگذار م� شود

٠٩١٥٨٨٣٥٢٨٠
٩٥٣٦٠٣٦٩/ ف

٩٥٣٤٨٢٤٢/ ط

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

به صورت نقد، حمل ونقل رایگان
 ٠٩١٥٢١٦٢١٦٠

٩٥٣٤٨٢٥٤/ ط

خر�دار �خچال
 به قيمت خيل� خيل� باال

ویترینی ،ایستاده ،شيشه خم، نقد
٠٩١٥٥٠٤٢٨٩٤

خر�دار واقع�
و  ایستاده  ویترینی،  یخچالهاى 
فریزرهاى درب شيشه اى با باالترین 

٩٥٣٥٨٣٧١/ فقيمت ٠٩١٠٥٥٣٠٧٣٩

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

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
٩٥٣٦٠١٣١/ ل

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

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

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

مر3ز درمان اعتياد
 (پيروزان)

با مجوز رسمی از سازمان بهزیستی
پزشک ، روانشناس بالينی  

مددیار اعتياد،جلسات گروه درمانی
ميرغالمی ٠٩١٩٣١٦٣٣٩٧

 ٣٨٩٢٣٥٤٣
بلوار وکيل آباد بلوار دانشجو 

٩٥٣٥٥٨٢٠/ لدانشجو ۶ ، پالک ۵٩/١

٩٥٢٢١١٦٨/ م

مر3ز درمان اعتياد انگيزه 
و  متادون  نگهدارنده  و  سم زدایی   

بوپرنورفين با مجوز رسمی بهزیستی
٣٨٤١٤١١٧-٠٩١٥٥١٥٤٩٢٥

درمان اعتياد آبتين
درمان نگهدارنده و سم زدایی با

متادون و بوپرنورفين
قاسم آباد ، نبش اماميه ٣
پذیرش صبح ها:   ١٢-٩
www.Abtintac.com 

 ٣٦٦١٤٥٢١-٣٦٦١٤٣١٦
٩٥٣٥٦٣٥٩/ ل٠٩١٥٤٠٨٢٥٩٩

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

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

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

٩٥٣١٠٩٥٩/ پ

3مپ ره �افتگان
با مجوز بهزیستی خراسان رضوى 

با تيم کامل پزشکی
 امکانات رفاهی تفریحی مناسب

 حداقل قيمت- جاده سنتو 
روبروى نيروگاه طوس (چهارفصل) 

خيابان انقالب- پالک ١٨
ناصرى ٠٩١٥٣١٨٩٥٩٧ 

 ٠٩١٠٥٥٥٩٥٩٧
٣٢٦٧٣٦٥٢

پزش�L و ز�با��

tاعتيادپوشــا tتر

�خچــــــال

tپوشا

فرش ــ مو3ت

لوازم واثاثه فروشگاه�

3اال� خواب

�واگـــذار

فروش فوق العاده
tپوشا

٩٥١٨٣٠١٦/ م


