
يكشنبه ١٢ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٧
٢٦

�= فروشگاه لباس 
 به دليل تعطيلی کليه لوازم و 

دکور اعم از استند، رگال، اتاق 
پرو، ویترین، مانکن و چوب هاى 

لباسی خود را واگذار می نماید

٠٩١٥٥٠٠٠٥٢٣
٩٥٢٩٦٣٠٧/ پ٣٨٦٨٩٢٦٦

٩٥١٩٥٢٩٣/ ف

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

٠٩١٥٥١٣٧٩٨٣

٩٥٢٧٥١٦٩/ پ

خر�دوفروش
قفسه-رگال

٠٩١٥٥١٩١١٦٠-٣٢٢٤١١٣٢

قفسه انبار 
و فروشگاه 

 تجهيزات فروشگاهی
٣٧٢٩٣١٣١

 ٠٩١٠٥١٠٨٦٠٠
٩٥٢٠٩٧٦٧/ م

سردخانه 
۴×٣ با موتور 3DVM  ۴×٢ با 
موتور 2Bitzer آلمان - فروشی

٠٩١٥٣١٤٣٥٩٧
٩٥٢١٧٠٨٢/ ل

واگذار� پروتئين�
حاشيه  سابقه  سال   ۴ متر   ٣٠ مغازه 
اجناس  و  لوازم  کليه  با  اصلی  خيابان 

٠٩٣٥٩٥٩١٤٤١کامل 
٩٥٢٩٦١٧٢/ ف

واگذار� 3ارگاه 3ي= و 
3لوچه با برند� معتبر
با درآمدى عالی ماهيانه ١۵م

٠٩١٥١٠٠٨٤٧٨
٩٥٢٩٦٥١٨/ ف

امتياز �= رستوران
در هاشميه با فروش باال به 

فروش می رسد
٠٩١٥٥١٨٠٠١٧

٩٥٢٩٦٥٥٧/ ف

پيتزا ساندو�چ 
با کليه امکانات واقع در نبش 
شریعتی ١۶ واگذار می شود 

٩٥٢٩١٧٠٢/ ف٠٩١٥٥٠٣١١٧٦

 (�(فروش و واگذار
کليه لوازم کارواش 

توافقی و قيمت مناسب
٩٥٢٩٣٩٨١/ ر٠٩١٥١٠١٨٠٠٥

واگذار� آشپزخانه با موقعيت 
خوب با تمام امLانات

در حال کار
٠٩١٠٥٦٢٠٩٢٤

٩٥٢٩٥٧٥٩/ ف

�واگذار� ميوه فروش� فور
در حال کار - معلم 

موقعيت عالی و پرتردد
٩٥٢٩٦٤٤٣/ ف٠٩١٥٩٠٤٥٤١٣

ميوه فروش� 
با لوازم و ٢ سال سابقه حاشيه خيابان 
رهن+  م   ١٠-  ٢,۵ فالحی  اصلی 
١,۶٠٠ م اجاره ٠٩١٥٥١٢٤٧٤١

٩٥٢٩٥٧٢٢/ ف

سوپر با 3ليه لوازم 
در فالحی با ١۵ سال سابقه 

واگذار می شود 
٠٩١٥٥١٨٣٢٠٧

٩٥٢٩٥٧٣٩/ ف

واگذارى آشپزخانه در سيدى -  
بلوار صبا جنب کمپ غدیر همراه 

با قرارداد (اجاره ١٠ ساله)
٠٩١٥٩١٠٠٧١٢

٩٥٢٨٣٨٠٧/ ف

واگذار� لبنيات سنت�
با فروش و سود عالی

٠٩١٥١٥٩١٥٥٢
٩٥٢٩٦٠٣٧/ ط

لبنيات سنت� 
با ۵ سال سابقه و کليه لوازم 

واگذار می شود 
٩٥٢٩٤٧٣٩/ ف٠٩١٥٧٨٨٥٦٣٥

�= رستوران با موقعيت 
قرارداد  و  خوب  امتيازات  تمام  و 

با دانشگاه واگذار می گردد 
٠٩١٥٩٣٦٨٥٦٥

٩٥٢٩٠٩٠٠/ ف

فست فود 
شيک،  عالی،  موقعيت  آباد-  وکيل 
+هزینه  اجاره   ۴,٢ ٣٠رهن  ۵١متر، 

واگذارى     ٠٩١٥٢٠٤٠٧٥٧
٩٥٢٩٤٦٥١/ ر

واگذار� فست فود
با ٢۴ سال سابقه و موقعيت و درآمد 
اشتراک-چهارراه  ١٠٠٠ و  عالی 

٠٩١٥٥٣١٥١٣٦آزادشهر
٩٥٢٨٦٧٧٤/ ل

قناد� با ٥ سال سابقه 
در حاشيه بلوار وکيل آباد

واگذار می شود 
٩٥٢٩١١٩٨/ ف٠٩١٥٥١٨٠٨٥٨

�واگذار
 امتياز 

مجموعه بزرگ پذیرایی
(تاالر و رستوران)

 ٠٩١٥٥٠٨٣٩١٢
٠٩١٥١٠٨٢١٦١

٩٥٢٨٦٠٩١/ پ

واگذار� فور� 3اف� شاپ
بولوار معلم فی: ٣۵ ميليون

٠٩٠٣٩٢٦٦٢٠٨
٩٥٢٩٢٧٣٧/ ق

ها�پرمار3ت
با شرایط عالی واگذار می گردد

٠٩١٥٣٢٩٢٩٣٤
٩٥٢٩٦٣٠٠/ ر

واگذار� ساندو�چ� 
با 3ليه لوازم

ساعت تماس ١۶ به بعد
٠٩٣٧٢٩٢٧٣١٧

٩٥٢٩٤١٠٧/ ف

واگذار� سوپر مار3ت 
با تمام لوازم  

٠٩١٥٩١١٦٥١٦
٩٥٢٩٥٩٦٤/ ف

واگذار� فست فود با 3ليه 
لوازم منطقه فرامرز عباس�

 (یا معاوضه با خودرو)
٠٩١٥٣٠٢١٣٤١

٩٥٢٩٤٥٥٨/ ف

اغذ�ه در حال 3ار
با کليه لوازم نبش هدایت ٢٠ 
واگذار می شود قيمت توافقی

٠٩١٥٦٩٩٢٠٦٣
٩٥٢٩٦٤٦٠/ ف

آشپزخانه درحال 3ار
در منطقه سيدى واگذار می شود

تماس ١٢ به بعد
٩٥٢٩١٣٣٧/ ل٠٩١٥١١١٤٢٤٦

�خچال بستن� تمام استيل
۴ درب و یخچال شيشه خم٢ مترى 

مشهد سرما بفروش می رسدفی توافقی
٠٩١٥٦٤٨٨٣١٦

٩٥٢٩٦٠١٧/ ط

٩٥٢٢٤١٦٢/ ط

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

به صورت نقد، حمل ونقل رایگان
 ٠٩١٥٢١٦٢١٦٠

٩٥٢٢٤١٦٨/ ط

خر�دار �خچال
 به قيمت خيل� خيل� باال
ویترینی ،ایستاده ،شيشه خم،فقط نقد

٠٩١٥٥٠٤٢٨٩٤

٩٥٢٩٥٥٢٢/ ط

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

٠٩١٥٥٠٨٠٩٤٨

 خر�د و فروش عادالنه 
�خچال ها� خم، ا�ستاده 

 فریزر، قصابی           نقدى
٠٩١٥٣٢٣٢٦٨٦ 

٩٥٢٦٠٢٨٨/ ف

خر�دار واقع� �خچالها� و�تر�ن� 
و فریزرهاى درب شيشه اى با 

قيمت مناسب 
٠٩١٥٦٥٠٢٦٠٠

٩٥٢٨٢٩١٨/ ف

 خر�د طال به نرخ 
روز به صورت امانت  

٩٥٢٤٦٩٧٢/ ق٠٩١٥٤٢٠٢١٠٠ 

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
٩٥٢١٧٣٦٣/ 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

3ت ت= چرم و مخمل
اسپرت ، شلوار و پيراهن مردانه، 
زنانه ، بچه گانه و چوب لباسی عمده 

٠٩١٥٢٠٨١٢٢٠نصف قيمت
٩٥٢٩١٣٨٤/ ل

٩٥٢١١٠١١/ 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

 مر3ز اقامت� 
افق سبز رها�� 

 با مجوز از سازمان بهزیستی 
پزشک و روانشناس بالينی 

مددیار اعتياد،مددکار خانواده، 
آزمایش ایدزبا کمترین هزینه 

وکيل آباد ٩١، پالک ۵
فرجادى ٠٩١٥١٠٨٧٢١٠

٩٥٢٨٧٠١٩/ م٠٥١٣٥٠١٤١٤٦

٩٥٠٤٣٧٠٩/ 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

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

3مپ آرتوش 
اولين مرکز اقامتی با مجوز 

بهزیستی در خراسان رضوى 
امکانات رفاهی مناسب 

حداقل هزینه
جاده طرقبه- امام رضا ١٢

حشمتی       ٣٥٥١٠٠٤٧
٠٩١٥٣٠٤٣٩٠٩

٩٥٢٧٧٦١٠/ م

٩٥١٨٣٦٦٠/ پ

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

٩٥٠٤٢٧٩١/ ب

ازدواج بدون شLست
مشاوره قبل و بعد از ازدواج

٣٨٤٦٢١٥٢
٠٩٣٦١٣٨٤٣٤١

٩٥٢٧٧٤٧٠/ پ

مركز تخصص�
 دكتر ابراهيم�
 متخصص روان شناسی

روانكاو ، استادیار دانشگاه 
روان درمانی و مشاوره كليه 

مشكالت رفتارى ، روانی 
خانوادگی،  ازدواج ، كودكان 

 اعتياد ، تحصيلی، روان بدنی 
(فشار خون، تپش قلب، گوارش 

ميگرن) هيپنوتيزم و هيپنوتراپی 
 افسردگی، وسواس، طالق 

 ٣٨٦٥٠٩٥٦
صياد شيرازى ١٣ نبش چهارراه دوم 

�جبران تمام� هز�نه ها
 درمان� تا ٧٠% 

جراحی زیبایی و پوست و مو 
 دندانپزشکی، اطفال، تغذیه 

چشم پزشکی و عينک و ...
اطالعات بيشتر ارسال ٢ به 
٥٠٠٠١٠٠٠١٠٥٠ 

٩٥٢٠٠٢١١/ ب

پرستار� سفيدباالن 
ویزیت،فيزیوتراپی،خدمات 

پرستارى،مراقبت و نگهدارى در 
منازل و بيمارستانها،اجاره تجهيزات 
پرستارى و پزشکی،تست و درمان 

زردى نوزادان(فوتوتراپی) 
بين عبدالمطلب١٢و١۴

پالک١٩٨،جنب موسسه ثامن 
٣٧١٢٧١٣٧

٩٥١٩٨٠٢٢/ پ

ارائه تمام� 
خدمات ناخن 
مژه و اپيالسيون، پوست 

انواع رنگ و الیت، 
ميکاپ،شنيون، کوتاهی، 

اصالح با آب و شمع در 
سالن زیبایی زرین چهر 
واقع در صارمی ١٣,٣۶ 

پالک ٨۵
٠٩١٥٠٠٦٤٧٧٠
٠٥١٣٨٦٨٩٤٥٠

٩٥٢٩١٣٥٢/ ف

٩٥١٨٦٤٣٢/ ب

 �دنيا
ز�با�� 

 کليه خدمات آرایشی، کوپ هشت 
قيچی، الیت هاى بدون دکلره 

احياء موى آسيب دیده، هاشور  
ابرو- فر و کاشت مژه، خدمات 

پوست و ناخن  بافت اپيالسيون 
گياهی اکستنشن مو و مژه، پکيج 
عروس همراه با آموزش زیرنظر 

استاد دانشگاه داراى مدرک از اروپا

٣٨٤٤٧٧٧٠ 

تخصص� رنگ و مش 
کوتاهی و ميکروپيگمنتيشن

٠٩١٥٥١٧٦٦٧٠-٣٨٨٢٦٩٠٠
زیبایی پرین- بلوار فردوسی

٩٥٢٨٧٩٥٦/ ف

ز�با�� نازرخ 
با قيمت هاى استثنایی خود تمامی 
خانمهاى  براى  را  خود  کارهاى 
خاص ارائه می دهد) رنگ، ترميم 
شينيون  مکاپ،  تا  به  تا  ابروهاى 
پاکسازى،  ناخن،   ٢٠١٧ هاى 
متنوع  پکيج  با   ٢٠١٧ عروس 
به  و  رایگان،  شاسی  با  همراه 
ازاى سه کار انجام شده در سالن 
از ما  یک کار رنگ به طور رایگان 

هدیه بگيرید .
رضایت شما دلگرمی ماست 

٠٩١٥٦٤٦٤٧٠١
٩٥٢٩٥٠٢١/ ممدیریت فتحی

٩٥٠٨٥٢٩٩/ م

مركز تخصص� نسيما
آرایشی اكستنشن  خدمات  کليه   
بافت، شمع،ابرو   ناخن،  مو،  و    مژه 

٣٨٤٥٤٠٤٩باآموزش و مدرك 

قابل توجه 
عروس خانمها 
پکيج ویژه سال 
خدمات عروس با متد روز

و هدیه ویژه خدمات ناخن و مژه 
به همراه آتليه و عکس و فيلم 

درجه یک ١,۵٠٠ م
٩٥٢٨٠٢٧٧/ ف٣٨٧٠٤٧٨٤

OFF50%
خدمات فوق تخصصی

 ناخن، مژه 
٩٥١٠٧٤٤٤/ ف٠٩٣٥٠٧٧٧٤٣٠

٩٥٢٤٩٧٣٤/ ف

مر3ز 
تخصص�

عروس 
شهين صحرایی

VIP
بلوار وکيل آباد 

 هاشميه 
٠٩١٥٨٦٠٥٥٥٦
٠٩٣٥٢٦٨١٢٦٦

٩٥٢٦١٢٤٣/ ف

اپيالسيون خاطره 
(همه روزه ) با تخفيف

قاسم آباد - شریعتی ١۴
٣٦٢٣٩٤٣١  

 �اپيالسيون حرفه ا
با تخفيف ویژه با وسایل یکبار مصرف 

زیر نظر مشاور پوست و مو 
٠٩٣٥٤٥٤٧٦٠٨

٩٥٢٩٥٦٦٤/ ف

3ليني= تخصص� 

اپيالسيون 
هوردخت

شعبه ١: قاسم آباد 

٣٦٦١٥٣٠٧
٩٥٠٥٤٤٩٥/ ف

سالن تخصص� 

اپيالسيون 
تيما

فرامرز-سجاد-آزادشهر
٣٦٠٧٦٧٠٠

٩٥٢٥٨١٩٣/ ل

پذ�رش سالمند
 موسسه نيا�ش 

 

٠٩١٥٦٩٥٧٧٦١-٣٨٧٨٧٦٩٥
٩٥٢٧٠٦٧٧/ م

٩٥١٤١٩٩٣/ م

مهرگستران
اعزام نيرو  

 جهت نگهدارى از کودک، 
سالمند بيمارو امور منزل 

٤-٣٨٤٦٤٨٩٣
٠٩١٥٧٦٥٣٧٢١

سالمندان ا�ران
بهترین حق شماست 
مکانی لوکس و آرام

٣٦٠٥٨٢٦٠-٠٩٣٩٥٠٥٤٦٤٤
٩٥٢٥١٨٦١/ ل

مر3زبهشت مهر
ارائه خدمات پرستارى ، اعزام 

مراقب جهت نگهدارى از سالمند 
و بيمار و کودک در منزل 

 ویزیت اوليه مسئول فنی رایگان 
بانظارت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 ٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩
٣٥٢٣٤٥٨٢-٣٥٢٣٤٥٨١

٩٥٢٤٢٢٥٥/ ل

٩٥٢٩٣٣٧٨/ م

مر3ز نيLان 
اعزام نيروى مراقب خانم و آقا 

جهت نگهدارى از سالمند و کودک
٠٩٠١١٨٩٨٧٩١-٣٦٦١٩٢٤١

آر�اگستر
از  نگهدارى  جهت  خانم  نيروى  اعزام 
سالمند و خردسال شما با ضمانت کتبی
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٢٤٢٢٣٨/ ل

خانه سالمندان باران 
محيطی زیبا و آرام و کادرى 

مجرب (هفت تير ٢٣) ویالیی ٩
٠٩١٥٢٤٧٠٥٨٦

٩٥٢٧٩٠٢٢/ ف

سرا� سالمندان
 آشيان مهر

با هزینه اى مناسب سالمندان 
آلزایمرى،سکته مغزى پوشکی و 
... شما را به صورت شبانه روزى 
و خدمات خوب پذیرش می نماید.
فکورى١٩،نسترن٩،پالک٣
٩٥٢٨٤٦٢٢/ پ٠٩١٥١٠٣٢٥٨٥

پزش�L و ز�با��

tپوشــا

آرا�ش و ز�با��

ترt اعتياد

�خچــــــال

tپوشا

خدمات روانپزش�L و 
روانشناس�

سا�ر لـــوازم و اثاثه

نگهدار� 3ودt و 
سالمند

�واگـــذار

سا�ر خدمات درمان�
�Lو پزش

اپيالسيون

٩٥١٨٣٠١٦/ م


