
٢٦
دوشنبه ٢٣  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٦

٩٥٢٧١٧١٧/ ق

خر�د لوازم 
منزل،ضا�عات

آبگرمکن، کابينت، در و پنجره 
ضایعات ساختمانی،خرده ریز انبارى 
آهن، شوفاژ، خانه رادیاتور، اوراقی 
ماشين، مس برنج، شيرآالت و غيره 

بدون تعطيلی و سيار و فورى
٠٩١٥٢٣٨٦٥٣٣

٠٩٣٦٥١٥٠١٩١

 �سمسار� سيار مراد
فور� خر�دار�م

هرچه باشد، آبگرمکن، کابينت 
یخچال ،فرش ،ضایعات ساختمانی 
آهن، شوفاژ، پکيج، درب و پنجره 

و خرده ریز انبارى خریداریم 
بدون تعطيلی 
٠٩٣٧١٣٢١٢٨٢
٩٥٣٥٧٦٦٤/ پ٠٩١٥٦٦٠٥٠٨٧

٩٥٣٠٦٣٦٢/ ط

خر�د ضا�عات 
خراسان� 

آهن،آلومينيوم،مس،برنج، چدن
 شيرآالت ، شوفاژ، موتورخانه، درب و 
پنجره، کابينت، تير آهن،ميلگرد  کلی 
و جزیی . خرده ریزانبارى به قيمت باال

٠٩١٥١٢٠٥٣٧١

خر�دار لوازم منزل و مبل

٣٨٦٧٣٣٨٦
عيدگاهيان ٠٩١٥٥١٢١٢٨٥

٩٥٣٥٥٨١٤/ ل

٩٥٣١٧٢١٠/ پ

خر�د عادالنه
لوازم منزل و ادارى 

قاسم آباد -وکيل آباد- حصارى
٠٩١٥٩٣٤١٣٣٠-٣٧٤١٧٤٩٢

خر�دار لوازم منزل
  و ادار� ميالد

٠٩١٥١١٩٤٤٩١
٩٥٢٨٧٤٠٨/ ق٣٧٢٨٧٤٦٣

خر�د ضا�عات
و لوازم  شفا��

آهن آلومينيوم ، مس  
شيرآالت،شوفاژ،موتور
خانه،خرده ریز انبارى

به قيمت باال
شفایی٠٩١٥١٢٠٥٧٢٤

٩٥٢٨١٧٤٥/ پ

٩٥٢٦٣٦٠٣/ پ

�سمسار� ا3بر
کليه لوازم منزل شمارا

 به باالترین قيمت خریداریم 
کليه ضایعات فلزى خریداریم 

هر چه باشد
 ٠٩١٥٥٠٦٣٥٣٨
٠٩٣٥٨٠١٢١٦١

� سمسار� احمد
یخچال ، کولر 

 آبگرمکن ، بخارى
ضایعات وکليه لوازم 

منزل-قيمت باال 
  فورى-بدون تعطيلی 

٠٩٣٨٢٣٩٦٣٩٠
٩٥٣٣٨٤٤٩/ پ٠٩٩٠١١٧٠٥٥٤

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

خر�دار لوازم 
 �منزل و ادار

کابينت ، ویترین، قفسه
 لوازم آرایشگاه زنانه و متفرقه 

٣٧٢٧٠٠٢٦
٠٩١٥٧٦٣٦٣٦٩ سليمانی

٩٥٢٠٨٨٤٦/ ف

٩٥٢٩٥٣٣٢/ پ

 �خر�دار نقد� و فور
کليه لوازم منزل کابينت
 قفسه و ادارى

٠٩٣٣٦٣٠٧٩٩٨-٣٧٢٣٥١٤٣

٩٥٢٩٠٠٣٢/ پ

�نقد و فور
خریدار لوازم منزل و ادارى

٠٩١٥٣٠٨٩٦٨٦
اکرامی٣٧٢٧٣٠١٦

٩٥٢٩١٣١٠/ ف

�نقد فور
خریدار 

کليه لوازم منزل
 ٣٧٢٥٨٤٣٧

٠٩١٥٥٠٠٧١٦٩
مهدى

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

٩٥٣١٢١٦٦/ پ٠٩١٥٦٦٠٥٠٨٧

فرش
دستباف

 ماشينی، قاليچه 
و لوازم خریداریم

٣٦٠٤٥٢٩٠
 ٣٨٧٨٠٠٨٤ 

٠٩١٥٧٠٠٧٤٣٤
٩٥٣٢٥٢٨٩/ ل

٩٥٣٢٦٩٤٥/ پ

 �خر�د نقد و فور
لوازم منزل 

٠٩١٥١١٨٠٦٥٦

٩٥٢٨٧٢٦٨/ د

خر�دار
لوازم منزل

مبلمان،یخچال،فرش و...
رضا ٣٨٨٤١٤٨٩

٠٩١٥٨٠٩٦٥٢٤

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

٩٥٠٦٩٦٩٦/ ل

فروش لوازم منزل 
و البسه

احمد آباد -بعثت ۴- پالک ۵۴
جنب فروشگاه تروند زعفران

دوشنبه تا چهارشنبه
از ساعت ٩ صبح تا ٨ شب

 

٩٥٣٦٢٩٠٨/ ق

 انواع فرش 
 لوازم منزل خریداریم

حداد
بدون تعطيلی
٣٨٦٧٥٦٨٦
٣٧٢٧٨٨٨٢

 ٠٩١٥١١٥٢٨٦٥
٩٥٢٢٧٩٤٨/ م

�سمسار� حيدر
خرید کليه لوازم منزل، یخچال

کولر،لباسشویی،فرش،اجاق گاز
آبگرمکن،پکيج،رادیاتور،موتور
خانه،آهن آالت،شيرآالت ،مس
آلومينيوم،عادالنه خریداریم 

خرده ریزانبارى -بدون تعطيلی
٠٩١٥٧٧٧٢٨٤٢
٩٥٣٥٧٦٨٣/ پ٠٩٠١٣٥١٠٣٩٣

خر�دار لوازم منزل
٣٦٠٦٣٨٣٠

(سيدرضی)
٩٥٣٣٩٣٩٢/ پ

 �نقد- فور
خریدار لوازم منزل  

مقدم     ٣٧٢٤٦٢٦٢
٠٩١٥٩٠٠٤٠٨٦

٩٥٢٨٧٤٠٦/ ق

خر�دار 
LED سا�د 

لباسشویی گاز 
مبلمان ادارى 
فرش و غيره 

با باالترین قيمت 
٠٩١٥٣١١٦٦٠٦
٠٩٣٩٥١١٢٩٩٠

٣٨٥٣٨٥٩٢
٩٥٢٨٥١٦٠/ م

٩٥٣٥٦٢٧٥/ د

منصفانه
تخت وتش=

 بهترین 
خریدارلوازم
ادارى ومنزل

انواع فرش دستی 
وماشينی

کليه ادوات چوبی 
وغيره

٣٨٥٣٣٧٤٧
 ٠٩١٥٥١٩٤٠٩٣

�ضا�عات حيدر
خرید کليه لوازم منزل ضایعات 

آهن، برنج، مس، آلومينيوم 
شيرآالت در و پنجره ،پکيج

 شوفاژ ،خرده ریزه انبارى و... 
باالترین قيمت فورى 

٠٩١٥٢٠٣٦٠٤١
٩٥٣٥٨٩٦٢/ پ٠٩٣٧٣٧٠٤٥٤٣

خر�دار عادالنه
 لوازم منزل عل� 
٠٩٣٧٣٨٣٠٨٢٧

٩٥٣٣٩٢٣٥/ ط

٩٥٣٣١٧١٤/ ف

%١٠٠
باالتر

خریداریم 
نقد و 
سریع 

کليه لوازم 
منزل

بدون تعطيلی 
پيروزى

٠٩١٥٤١٥٤٦٣٣
قاسم آباد 

٠٩٣٧٩٣٤٠٩٣٠
سایر نقاط

٣٨٥٤٢٨٠٣

٩٥٣٥٢٦٧٢/ ط

بهتر�ن خر�دار لوازم منزل
شقایق( فورى)

 ٠٩١٥٥١٨٩٢٤٩-٣٢٧٦٢٣٩٠
٠٩١٥٤٠٥٣٧٤٢

٩٥٣١٤٧٢٧/ ق

 � سمسار
سيار�عقوب�

باالترین خریدارلوازم منزل
ضایعات آهنی وآلومينيومی،شيرآالت 
شوفاژ،خرده ریزانبارى فورى

٠٩٣٠٣١٦٨٧١٩ 
٠٩٣٧٥٩٧٧٠٢٠

خر�دار لوازم منزل عادالنه 
 ٠٩١٥٣٠٨٤٧٨٤

٣٧٢٣٠٩٣٧
٩٥٣١٩٨٢٠/ ق

3ليه لوازم منزل شما را 
خر�دار�م و 3ابينت

 

٠٩١٥٣١٦٨٧٤٥-٣٢١٢١١٧٥
٩٥٢٨٩٥٩٨/ ف

٩٥٢٧٥٧٩٣/ پ

خر�دار لوازم منزل
٣٦١٠٩٣٨٦

(سيدرضی)

٩٥٢٢٨٢٨٩/ ط

خر�دار عادالنه 
کليه لوازم منزل نقد و فورى حميد 

٣٧٢٤٦٤١٧
�نقد و فور

کليه لوازم منزل شما را 
خریداریم
٩٥٣٤٢١٤٢/ ف٠٩٠٣٣٦٨٨٠٢٨

فرش 
دستباف
ماشينی، قاليچه 
و لوازم خریداریم- سيد

٣٨٩٣٥١٤٥
٣٧٢٣٢٤٤٣
٠٩١٥٥٠٤٨٠٠٧

٩٥٢٣٥٤٣٣/ د

خر�د ضا�عات
 و لوازم منزل 

آهن، آلومينيوم، مس، شيرآالت
 شوفاژ، موتورخانه و خرده ریز 

انبارى به باالترین قيمت 
بيرجندى

٠٩١٥٩٠٢٠٩٠٦
٩٥٣٥٥٣٤٦/ م

 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

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

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

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

٩٥٢٨١٩٧٠/ د

فرش
�صابر
منصفانه خریداریم
١٠٠% باالترازدیگران
دستباف-ماشينی

قاليچه-پشتی
بدون تعطيلی-تلگرام

٠٩١٥٣١٨٠٢٦٠
٣٦٠٨٦٢١٠

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

 �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

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

قفسه انبار 
و فروشگاه 

 تجهيزات فروشگاهی
٣٧٢٩٣١٣١

 ٠٩١٠٥١٠٨٦٠٠
٩٥٢٠٩٧٦٧/ م

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

٠٩١٥٦٤٦٦٢٩٨
٩٥٣٦٠١٠٧/ ف

واگذار� �= باب فروشگاه 
اسباب باز� و نوشت افزار

واقع در پایدارى
٠٩١٥٨٣٦٨٠٣٥

٩٥٣٦١٨٧١/ ف

قابل توجه بازنشستگان 
واگذار� مواد غذا��

با فروش باال بين عبدالمطلب ۴٣ 
و ۴۵ ٠٩١٥٠٢٧٢٨٠٠

٩٥٣٦٠٢٨٧/ ف

آژانس با موقعيت 
و درآمد عال� 

 به رهن و اجاره واگذار می شود
٩٥٣٦١٨٨٨/ ف٠٩١٥٢٦٦٨٨٤٠ 

رستوران با 3ليه لوازم 
 در حال کار با موقعيت عالی 

واگذار می شود
 ٠٩١٥١١٥٤٣٠٧

٩٥٣٦٢١٧٢/ ف

واگذار� ساندو�چ
 سلA سرو�س

و مرغ بریان خوزستان 
واقع در حرعاملی نبش حر 
عاملی ٧۶ با تمام امکانات و 

فروش عالی
٠٩٣٦٥٠٧٢١٠٧

٩٥٣٦١٨٣٤/ ف

امتياز واگذار� �= شغل
با درآمد ماهيانه ٨ ميليون
 بدون سرمایه قيمت ٧ م

٩٥٣٦٢٢٧٣/ ل٠٩٠٣٨٧٩٤٢٧٢

واگذار� محصوالت فرهنگ� 
فروش فورى

 بين چهارراه گاز و المهدى 
٠٩٣٦١٠٧٥٣٥٠

٩٥٣٦٢٦١٣/ ط

واگذار� لوازم 
ساندو�چ� در حد نو   

٠٩٣٦٦٤٠٧٦٥٠
٩٥٣٦٢٣٧٣/ ف

3اف� شاپ در حال 
 فعاليت واگذار م� شود

٠٩١٥٨٨٣٥٢٨٠
٩٥٣٦٠٣٦٩/ ف

واگذار� مغازه لوازم 
آرا�ش� 

با تمام لوازم در بلوار معلم
٩٥٣٦٢٥٧٦/ ف٠٩١٥٧٩٩٦٢٥٣

واگذار� سوپرمار3ت 
بلوار دندانپزشکان ٣٠ متر 

٠٩١٥٥١٣٠٣١٥
٩٥٣٦٢٢٦١/ پ

٩٥٣٦٢٣٨٥/ ف

واگذار� سوپر مار3ت 
با موقعيت در بلوار فرهنگ 

 بين صدف و قائم مقام ١٨,۵٠٠م
٠٩٣٣٧٧٤٧٥٤٦

٩٥٣٦١٢٢٥/ ق

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

 ١٠٠٩١٥٣١٩٥١١٧مترحاشيه

تجهيزات فالفل� 
سلA سرو�س
به فروش می رسد

٠٩١٥٣١٠٠٥٢١
٩٥٣٦٢١٨٨/ ف

 �= مغازه مواد غذا��
  واگذار م� شود

 ٠٩١٥٨٢١٣٢٨٦
٩٥٣٦١٤٣٨/ م

واگذار� تعو�ض روغن
 با تمام وسایل

 ابتداى جاده طرقبه
٠٩٣٥٧٩١٢٨١٥

٩٥٣٦٢٥٦٩/ ق

قاسم آباد
آشپزخانه مشغول به کار 

با موقعيت و درآمد عالی با 
کليه لوازم به رهن واجاره 
داده می شود ۴٠ م +۴ م 

 ٠٩١٥٨٥٨٠١٣٩
٣٦٢١٥٥٢٣

٩٥٣٦٠١١٩/ ف

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

٩٥٣٦٠٦٧٦/ ف

فقط مصرف 3ننده 
یخچال فریزر ٣ درب محمدزاده 
زردرنگ، موتور آک فی ٣,٢٠٠م

٠٩١٥٤٠٥٠٧٠١
٩٥٣٦٢٠٣٥/ ف

�خچــــــال فرش ــ مو3ت

لوازم واثاثه فروشگاه�

3اال� خواب

�واگـــذار

٩٥١٨٣٠١٦/ م


