
چهارشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٨
٢٦

٩٥٣٠٥٦٨٥/ پ

�خر�د فور
 باالتر از همه

کليه لوازم منزل
 (نو و کارکرده)

 مبل -ساید
LED     

 فرش- ادارى غيره
٠٩١٥٩١٤١٢٣٢
٣٨٨٢٢٨٣٨

بدون تعطيلی

آر�ن 
3ليه لوازم منزل خر�دار�م   

٠٩١٥٤٢٠٢٥٦٢
٩٥٣٥٧٥٤٣/ ف٠٩١٥٩٧٩١٦٨٣

  خر�د
 �   نقد

لوازم منزل
مبلمان

 سرویس چوب 
ال اى دى

 لباسشویی، گاز 
و ... 

٣٥٢١٥١٩٦
٣٨٥٣٣٩٦٢
٠٩١٥٣١٠٦٣٨٢

٩٥٣٥٠٦٥٣/ ق

٩٥٣٥١٤٣٤/ ط

خر�دار كليه لوازم منزل
فورى، بدون تعطيلی

٠٩١٥١٠١٠٣٩٤-٣٢٧٢١٤٠٤
٠٩١٥٣٠١٤٧٩٦حقيقت

        خر�دار عادالنه 
لوازم منزل و ادار� عل�  

٣٧٢٨٢٣٢٨            
٩٥٢٨٧٤١٨/ ق٠٩١٥٦٨٣٥١٨٩

عادالنه 
خر�دار�م  

٩٥٣٦٤٤٦٩/ ل٣٧٦٤٢٤٢٥

 �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

�نقد و فور
 خریدار لوازم منزل و ادارى

محمدى
٠٩١٥١٢١٠٩٦٩-٣٧٢٧٧٨١٧

٩٥٢٨٧٤١٧/ ق

٩٥٢٣٥٤١٠/ ف

خر�دارلوازم منزل 
(تمام نقاط شهر) علی 

٣٧٢٦٦٢٨٦

٩٥٢٦٣٦٠٣/ پ

�سمسار� ا3بر
کليه لوازم منزل شمارا

 به باالترین قيمت خریداریم 
کليه ضایعات فلزى خریداریم 

هر چه باشد
 ٠٩١٥٥٠٦٣٥٣٨
٠٩٣٥٨٠١٢١٦١

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

٩٥٢٧٥٧٩٣/ پ

خر�دار لوازم منزل
٣٦١٠٩٣٨٦

(سيدرضی)

� سمسار� سيارفور
 خرید کليه لوازم منزل 

و خرده ریز انبارى کابينت
 و ضایعات آهن شوفاژخانه 
رادیاتور و شيرآالت پکيج 

به باالترین قيمت خریداریم
٠٩١٥٢٥٠٠٨٦٦ 

٠٩٣٠٠٦١٠٦٣٠
٩٥٣٥٤٨٠٥/ ق

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

٩٥٠٦٩٦٩٦/ ل

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

٩٥٢٩١٣١٠/ ف

�نقد فور
خریدار 

کليه لوازم منزل
 ٣٧٢٥٨٤٣٧

٠٩١٥٥٠٠٧١٦٩
مهدى

خر�دار عادالنه
 لوازم منزل
نقد و فورى 

 بدون تعطيلی
٣٧٣٤٨١٣٧
٣٨٧٦٦٧٨٧

٩٥٣١٢٢٢١/ پ

خر�د عادالنه 3ليه 
لوازم منزل سهراب   

٠٩١٥٤٣٥٤٢٥٥
٩٥٣٥٨٣٧٣/ ق٠٥١٣٧٢٤٥٦٧٧ 

لوازم منزل
هرچه باشد
 خریداریم

٠٩١٥٣٠٢٠٤٤٦
٣٧٢٤٦٨٩٨
تلگرام ٠٩٣٩٩٧٨٠٢٢٠

٩٥٣٣٨٤٤٧/ پ

خر�د منصفانه
 لوازم منزل 

حاج قاسم         ٣٢٧٦٦٢٩٦
٠٩١٥٥١٣٥١٠٢

٩٥٣٥٥٠٤٨/ ق

خر�دار لوازم منزل
٣٦٠٦٣٨٣٠

(سيدرضی)
٩٥٣٣٩٣٧٥/ پ

٩٥٢٨٧٢٦٨/ د

خر�دار
لوازم منزل

مبلمان،یخچال،فرش و...
رضا ٣٨٨٤١٤٨٩

٠٩١٥٨٠٩٦٥٢٤

خر�دار 
LED سا�د 

لباسشویی گاز 
مبلمان ادارى 
فرش و غيره 

با باالترین قيمت 
٠٩١٥٣١١٦٦٠٦
٠٩٣٩٥١١٢٩٩٠

٣٨٥٣٨٥٩٢
٩٥٢٨٥١٦٠/ م

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

٠٩١٥٥١٠١٤١٠
٩٥٢٨٨٣٤٦/ خ٠٩٣٦٥٦٦٣٢٤٠

٩٥١٩٩٦٧٥/ خ

فرش 
Aمنص

منصف شروع به خرید کرد 
مرکز خرید و فروش فرش 

دستباف،ماشينی،قاليچه،پشتی 
٠٩١٥٢٢١٣٧٢٦

٠٩١٥٥٠٩٦٤٠٤

 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

٩٥٢٨١٩٧٠/ د

فرش
�صابر
منصفانه خریداریم
١٠٠% باالترازدیگران
دستباف-ماشينی

قاليچه-پشتی
بدون تعطيلی-تلگرام

٠٩١٥٣١٨٠٢٦٠
٣٦٠٨٦٢١٠

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

٩٥٢٧١٩٥١/ ف

 �فرش سجاد
خریدار فرش هاى دستباف و 

ماشينی قاليچه کهنه و نو 
٠٩١٥٣١٥٩٤٥١-٣٧٢٤٤٤٥٤

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

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

قفسه انبار 
و فروشگاه 

 تجهيزات فروشگاهی
٣٧٢٩٣١٣١

 ٠٩١٠٥١٠٨٦٠٠
٩٥٢٠٩٧٦٧/ م

ظروف چين� و مالمينه
بابت آشپزخانه و رستوران 

در حد نو زیر فی
٠٩١٥٣٠٩٣٠٠٦

٩٥٣٦٤١٨٨/ د

٩٥٣٥٣٠٤٤/ ف

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

٠٩١٥٥١٣٧٩٨٣

�= دست مبلمان
 ٩ نفره استيل ورق طال

و یک دست مبل 
راحتی ٧ نفره به 
فروش می رسد

٠٩١٥١٠٠١٦٨٨
٩٥٣٦٤٢٤٤/ ف

مغازه جگر�3 
با تمام لوازم
واقع در بلوار پيروزى

 با موقعيت بسيار عالی 
واگذار می گردد

٠٩٣٥٧٣١٥١٢٤
٩٥٣٦٣٧١٩/ ل

واگذار� لوازم 
ساندو�چ� در حد نو   

٠٩٣٦٦٤٠٧٦٥٠
٩٥٣٦٢٣٧٣/ ف

آشپزخانه درحال 3ار 
با موقعيت عالی حاشيه 

فدایيان اسالم واگذار می گردد
٠٩١٥١٠٠١٦٠١

٩٥٣٦٣١٣٢/ ر

آژانس با موقعيت عال�
و زنگ باال واگذار می شود 

منطقه الهيه
٩٥٣٦٣٦١٥/ ف٠٩١٥٨٠٩٤٨٦٤

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

٩٥٣٦٢٢٧٣/ ل٠٩٠٣٨٧٩٤٢٧٢

لوازم 3امل ساندو�چ� 
واگذار م� شود  

٠٩١٥٩٢٥٧٣٣٨
٩٥٣٦٤٠٨٤/ ف

واگذار� فست فود 
چهارراه ورزش، فروش عالی 

(فورى زیرقيمت) 
٠٩١٢٨٥٨٥٣٢٤

٩٥٣٦٤١٢٥/ ف

واگذار� محصوالت فرهنگ� 
فروش فورى

 بين چهارراه گاز و المهدى 
٠٩٣٦١٠٧٥٣٥٠

٩٥٣٦٢٦١٣/ ط

قابل توجه بازنشستگان 
واگذار� مواد غذا��

با فروش باال بين عبدالمطلب ۴٣ 
و ۴۵ ٠٩١٥٠٢٧٢٨٠٠

٩٥٣٦٠٢٨٧/ ف

واگذار� سوپر 
با همه امکانات جنب هتل 

و آزمایشگاه 
٩٥٣٦٤١٩٠/ ف٠٩١٥١١٨٤٢٠٣

ساندو�چ و مرغ بر�ان
در موقعيت عالی و فروش باال 

واگذار می شود
٠٩٣٩٣٨٤٩١٥٠

٩٥٣٦٤٤٩١/ ف

٦ماه اجاره را�گان 
واگذارى هایپرمارکت 

با کليه اجناس، قفسه   
یخچال و ... 

موقعيت مکانی عالی، 
حاشيه بلوار قاسم آباد 

٠٩١٥٣٠٤٠٤٠٠
٩٥٣٦٤١٨٠/ ف

واگذار� با شرا3ت
کبابسرا و دیزى سرا با موقعيت عالی 

مشترى ثابت قيمت مناسب فورى
٩٥٣٦٤٣٥٦/ ف٠٩٣٦٧٨١٥١١٩

واگذار� مغازه در عبدالمطلب
با دکوراسيون داخلی موقعيت 

عالی، ترجيحا کيف و کفش
٠٩١٥٨٩٠٣٩٤٤

٩٥٣٥٩١٩٤/ ف

٩٥٣٦٠٦٧٢/ م

راه انداز� انواع فست فود 
حرفه ا� در 3وتاه تر�ن زمان 

و با کمترین هزینه 
٠٩٣٠١٩٤٤٧٢٠

ميوه فروش�
با تجهيزات کامل 
واگذار می شود

٠٩٣٧٥١٢١٥٧٥
٩٥٣٦٤١٣٥/ پ

سالن ز�با�� با 3ليه 
لوازم ود�زا�ن جد�د
با ٢٣ سال سابقه موفق در 

حاشيه استقالل با متراژ ١۵٠ 
متر به علت مسافرت واگذار 

می شود

٣٦٠٨٤١٤٠
٩٥٣٦٤٣٨٢/ ف

واگذار� لوازم عطر فروش�
ابزار، دکور و نورپردازى
٠٩٠١٦٤٢١١٧٠

٩٥٣٦٤٣٧٥/ ف

تجهيزات فالفل� 
سلA سرو�س
به فروش می رسد

٠٩١٥٣١٠٠٥٢١
٩٥٣٦٢١٨٨/ 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

لبنيات 
با ۵ سال سابقه واگذار یا 
معاوضه با خودرو می شود 

٩٥٣٦٣١٣٣/ ف٠٩٣٦٩٢٩٥١٩٤

3افه (قهوه بيرون بر)
با تمامی لوازم به علت مسافرت 
واگذار می گردد. محدوده معلم

٠٩٠٣٠٦٣٢٧٨٣
٩٥٣٦٤٣٦٤/ ف

٩٥٣٤٨٢٤٢/ ط

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

به صورت نقد، حمل ونقل رایگان
 ٠٩١٥٢١٦٢١٦٠

٩٥٣٦٢٥١١/ ط

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

٠٩١٥٥٠٨٠٩٤٨

�= دستگاه 
�خچال ٦ درب 

یک رو قرمز مارک خاوران
 یک دستگاه یخچال

 الکترواستيل پنيرى 
یک دستگاه یخچال ماهوت نو

٠٩١٥٨٢٦٦٧٨٠
٩٥٣٦٤٢٧٨/ ف

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

٩٥٣٥٨٣٧١/ فقيمت ٠٩١٠٥٥٣٠٧٣٩

٩٥٣٤٨٢٥٤/ ط

خر�دار �خچال
 به قيمت خيل� خيل� باال

ویترینی ،ایستاده ،شيشه خم، نقد
٠٩١٥٥٠٤٢٨٩٤

٩٥٣٦٢٥٢٤/ ط

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

٠٩١٥٥١٠٨٤١٨

 خر�د طالبه نرخ 
روز به صورت امانت

٩٥٣٥٤٩٩٠/ ق٠٩١٥٤٢٠٢١٠٠ 

به مناسبت تولد 
حضرت فاطمه (س)

تمامی اجناس مزون شامل 
روسرى بلوز، تونيک و 

مانتو با ٣٠ درصد تخفيف 
ارائه می گردد

٠٩٠١٣٣٦٠٢٣٣
٩٥٣٦٢٧٨٨/ ف

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
٩٥٣٦٠١٣١/ ل

tپوشــا

�مصنوعات چوب� و فلز

�خچــــــال

tپوشا

فرش ــ مو3ت

لوازم واثاثه فروشگاه�

سا�ر لـــوازم و اثاثه

3اال� خواب

�واگـــذار


