
چهارشنبه ٢٢  دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٥
٢٨

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

٠٩١٥٣١٤٣٥٩٧
٩٥٢١٧٠٨٢/ ل

٩٥١٩٥٢٩٣/ ف

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

٠٩١٥٥١٣٧٩٨٣

خر�د و فروش قفسه 
دست دوم   

خراسانی ٠٩١٥٢٤٠٧٠٢٠
٩٥٢٩١٨٨٧/ ف

�< عدد دستگاه حليم 
به فروش م� رسد  

٠٩١٥٨٠٨٠٧١٢
٩٥٣٠٥٦٩٨/ ف

٩٥٢٧٥١٦٩/ پ

خر�دوفروش
قفسه-رگال

٠٩١٥٥١٩١١٦٠-٣٢٢٤١١٣٢

قفسه انبار 
و فروشگاه 

 تجهيزات فروشگاهی
٣٧٢٩٣١٣١

 ٠٩١٠٥١٠٨٦٠٠
٩٥٢٠٩٧٦٧/ م

واگذار� دفتر 
پيشخوان دولت
واگذارى امتياز دفتر 

پيشخوان دولت با کليه 
امکانات و درآمد عالی 
٠٩٣٧٠٥٩٦٥٩٣

٩٥٣٠٦١٣٩/ ق

لوازم لبنيات 
با ۵سال سابقه  واگذار می شود

 و معاوضه با ماشين
٠٩١٥٧٨٨٥٦٣٥

٩٥٣٠٦٣٢٨/ ف

�< رستوران در حال 3ار
واقع در بلوار ملک آباد با فروش 

عالی واگذار می شود
٩٥٣٠١٥٢٩/ ف٠٩١٥١١٩٨٠٣١

 فست فود درحال 3ار
 باموقعيت خوب در عبدالمطلب 

واگذار می گردد
 ٠٩٣٥٩٤٣٩٦٤٣

٩٥٣٠٠٧١١/ ق

سوپرمار3ت 
واقع در اقبال الهورى با موقعيت 
عالی و تمام امکانات واگذار می شود 

٩٥٣٠٤٣١٢/ ف٠٩٠٣١٦٤٤٥٠٧

 �فور�               فور
فروش استثنایی 

وسایل ميوه فروشی
٩٥٣٠٤٥١٥/ ف٠٩١٥٩٠٤٥٤١٣

واگذار� لبنيات در حال 3ار 
واقع در جاده شاندیز بين ویرانی ٣٣ 

و ٣۵ به صورت شرایط و یا شراکت 
٠٩١٥٣٠٣٤٩٣١

٩٥٣٠١٢٢٥/ ف

واگذار� رستوران  آماده به 3ار
فلکه آب ٣٧٠ متر تجارى با لوازم 

    ٠٩١٥٥٢٣٦٥٣١
٩٥٣٠٢٢٩٦/ ف٠٩٣٠٧٧٩٩٠٢٩

محصوالت فرهنگ� 
محدوده هاشميه با ٧ سال سابقه 

با درآمد باال واگذار می گردد
٠٩١٩٥٧٣٦٢٢٩

٩٥٣٠٦٠٤٧/ ف

قابل توجه هتل ها
نيازمندیم به آشپزخانه  و بيرون بر 

با تجهيزات صورت رهن و اجاره
٠٩١٦٤٣٩٣٨١١

٩٥٣٠٦٣٠٥/ ف

 �واگذار
لوازم  با  مردانه  آرایشگاه  مغازه 
به  گلشهر  منطقه  در  عالی  و  شيک 
قيمت مناسب ٠٩٣٥٩٢٧٦٠٣٥

٩٥٣٠٥٠٠٦/ ف

3ليه لوازم و اجناس سوپر 
به فروش م� رسد  

٠٩١٥٥٥٨٦٦٥٧
٩٥٣٠٦٣٠٠/ ف

واگذار� رستوران 
در حال 3ار 

انتهاى خيام بازار مواد غذایی
٩٥٣٠٥٣١٠/ ف٠٩٣٠٥٧٤٣٤٦٣

مغازه لبنيات  
 با اجناس و لوازم واگذار می شود. 

خيابان رسالت  
٠٩١٥١٢١٣٥٣٧ قربانی

٩٥٣٠٦٥٤٦/ م

فروش شر3ت نظافت� 
با سابقه چند ساله درحال کار 

٠٩١٥٨٨٢٣٣٦٢
٩٥٣٠٥٣٧٠/ ف

به دليل مسافرت 
رستورانی در حال کار در محدوده 
١٧ شهریور با لوازم فورى واگذار 

می گردد    ٠٩١٥٢٩٠٠٠٧٣
٩٥٢٩٨٢٣٦/ ف

مقدار� لوازم آشپزخانه 
و کبابی در حد نو به علت تغيير 

شغل به فروش می رسد
٠٩١٥٢٠٠٠٨٩٦

٩٥٣٠٥٨٠٩/ ف

 واگذار� سوپرمار3ت
در حال 3ار

 در منطقه احمدآباد ۴٠متر
٩٥٣٠٤٠٩٩/ م ٠٩١٥٣٣٨٨٨٢٨

 �فروش �ا واگذار
رهن  م   ۵ بریانی  مرغ  و  ساندویچی 
چهارراه  وسایل  +٧م  اجاره   ٧٠٠  +

٠٩١٥٧٦٢٤٤٣٠بازار خودرو  
٩٥٣٠٥٠٤٢/ ف

واگذار� سوپر مار3ت
در حاشيه صياد شيرازى ٢٠ متر 

با تجارى دائم٣٠ م
٠٩٣٥٧٨٤٤٠٧١

٩٥٣٠٥٦٦١/ ف

فست فوددر حال 3ار با موقعيت
و  وسایل  تمام  با  عالی  درآمد  و  خوب 
امتياز یکجا واگذار می گردد تماس ١١ 

صبح به بعد ٠٩٠٣٤٨٥٤٣٤١
٩٥٣٠٥٧٩٦/ ف

واگذار� فست فود 
 روبه روى پارکت ملت 

به قيمت پيشنهادى شما
٠٩١٥٥١٤٥٤٤٧ 

٩٥٣٠٢٠١٢/ ق

ها�پرمار3ت 
با شرایط عالی واگذار می گردد 

٠٩١٥٣٢٩٢٩٣٤
٩٥٣٠٤٨٢٩/ ر

واگذار� تمام� اجناس 
سوپرمار3ت

به صورت یکجا و تکی شامل 
دو عدد یخچال، قفسه، ميز 
پاچال، صندلی مهندسی و 

غيره اجناس ١۵م 
قيمت توافقی

٠٩١٥٨١٧٩٥٨٢
٩٥٢٩٩٨١٢/ ف

آزادشهر  
غرفه آماده

جهت پوشاک، عطر و ادکلن   
شال و روسرى و بدليجات 

واگذار می شود 
٣٦٠٥١٩٢٨

٩٥٣٠٥٨٤٢/ ف

  �فروش �ا واگذار
3ليه اجناس خراز� و تحر�ر 

با قيمت خوب 
٩٥٣٠٥٣٤٩/ م٠٩١٥٣١٨٠٦٩٢

�واگذار
 امتياز 

مجموعه بزرگ پذیرایی
(تاالر و رستوران)

 ٠٩١٥٥٠٨٣٩١٢
٠٩١٥١٠٨٢١٦١

٩٥٢٨٦٠٩١/ پ

واگذار� 3باب�
 با تجهيزات 3امل 

 

٩٥٢٩٩٧٧٦/ ف٠٩١٥٤٢٠٠٢٠٦

آشپزخانه و رستوران 
با لوازم واگذار می گردد 

بين کامياب ١٨ و٢٠
٠٩١٥١٥٩٧٨٧٠

٩٥٣٠٥٥٣٦/ ف

فروش جواز نانوا�� 
با سهميه دولتی  ماهانه ٢٧٠ کيسه 

با کل وسایل دستگاه ،دوار و تنور
٠٩٣٠٩٢٧٣٦٩٧

٩٥٢٩٧٤٠٢/ ف

فروش باشگاه 
3يواسپرت 

با مجوز رسمی ورزش و جوانان 
ميزهاى حرفه اى اسنوکر

بوفه مجهز 
قيمت استثنایی ۵٠ م 

٠٩٣٦٦٦٨١٣٦٧
٩٥٢٩٩٢٩٨/ م

٩٥٢٨٦٩٣٢/ ط

خر�د�خچال مغازه 
 جدید و قدیم به قيمت باال در اسرع وقت 

٠٩٣٦٩٧٥٠٦٠٠

٩٥٢٩٥٥٢٢/ ط

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

٠٩١٥٥٠٨٠٩٤٨

خر�د و فروش
�خچال و فر�زر مغازه  

٠٩٣٦٦١٢٤٣١٨
٩٥٢٨٢٥٤٢/ آ٠٩٣٩٨٧٣٤٩٥٧ 

٩٥٢٣٢١٩٧/ ف

خر�د و فروش 
�خچال و فر�زر صنعت�

به قيمت عادالنه
٠٩١٥٧٨٩١٠١٨

٩٥٢٢٤١٦٨/ ط

خر�دار �خچال
 به قيمت خيل� خيل� باال

ویترینی ،ایستاده ،شيشه خم،فقط نقد
٠٩١٥٥٠٤٢٨٩٤

٩٥٢٢٤١٦٢/ ط

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

به صورت نقد، حمل ونقل رایگان
 ٠٩١٥٢١٦٢١٦٠

 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

تعداد� رگال لباس چوب�
و فلزى مخصوص پوشاک به 

فروش می رسد
٠٩١٥٢٤٧٢٠٠٥

٩٥٣٠٥٢٦١/ ف

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

خر�دار مانتو با تيراژ باال 
 � و باالتر�ن قيمت پيشنهاد

٠٩١٥٨١٣٢٣٦٢
٩٥٢٨٦١٨٤/ م

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

٠٩١٥٢٠٨١٢٢٠نصف قيمت
٩٥٢٩١٣٨٤/ ل

فروش لباس عروس 
به قيمت اجاره 

٠٩٠١٧٢٠٥٤٧٣
٩٥٣٠٥٨٤٧/ ف

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

ز�ر قيمت خر�د لباس مجلس�
و اسپرت ترک کلی 
( با شرایط ) و جزئی 

٩٥٣٠٣١٨٢/ ف٠٩١٥٢٠٣٧٠٨٧

مر3ز درمان اعتياد
 (پيروزان)

با مجوز رسمی از سازمان بهزیستی
 پزشک ، روانشناس بالينی  

مددیار اعتياد 
جلسات گروه درمانی

ميرغالمی ٠٩١٩٣١٦٣٣٩٧
بلوار وکيل آباد بلوار دانشجو 

دانشجو ۶ ، پالک ۵٩/١
٩٥٣٠٤٢٧٠/ ل

مر3ز درمان اعتياد ز�باشهر
بلوار امامت بين ٣٧ و ٣٩ 

B2 ترک با متادون و
٣٦٠٤٩٩٤٩ مشاوره رایگان 

٩٥٣٠١٧٤٤/ م

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

مر3ز بستر� اقامت� 
(عادل)

با مجوز رسمی از سازمان بهزیستی
 دوره هاى ١ و ٢ و ٣ماهه 

با کمترین هزینه
 پزشک روانشناس، مددیار خانواده

٠٩١٥٥١٨١٦٣٨
٠٩١٥٨٢٦٢٦٨٩

٩٥٣٠٤٨١٤/ آ

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

3مپ 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

 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

درمان اعتياد آبتين
با مجوز رسمی از سازمان بهزیستی
درمان نگهدارنده و سم زدایی 

با متادون و بوپرنورفين 
کادر مجرب پزشکی ، روانشناس 

و مددکار، مشاوره خانواده 
قاسم آباد ، نبش اماميه ٣
www.Abtintac.com 

 ٣٦٦١٤٥٢١-٣٦٦١٤٣١٦
٩٥٣٠٣٣٢١/ ل٠٩١٥٤٠٨٢٥٩٩

 مر3زدرمان اعتياد
(�زندگ� دوباره (بستر
 برنامه هاى آموزش روزانه در مرکز
 شرکت در جلسات گروه درمانی 

خارج ازمرکز
 استخر و سونا خارج از مرکز

٠٩١٥٩١١٨٦١٠ 
٣٥٢٣٥٦٠٥

قاسم آباد-بلوار شهيدفالحی بلوار 
فاطميه ١ ،پالک۶

(مدیریت:نوذرى)
٩٥٠٧٠٨٧٠/ ط

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

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

٩٥٢٢١١٦٨/ م

مر3ز درمان اعتياد انگيزه 
و  متادون  نگهدارنده  و  سم زدایی   

بوپرنورفين با مجوز رسمی بهزیستی
٣٨٤١٤١١٧-٠٩١٥٥١٥٤٩٢٥

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

٩٥٠٤٢٧٨٩/ ب

مشاوره را�گان 
خانواده

 
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 

٩٥٠٤٢٧٨٨/ ب

مشاوره خانواده 
درمان اضطراب- افسردگی 

وسواس 
٣٨٤٢٠٣٠١-٣٨٤٦٢١٥٢

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

خر�د فروش
پخش سيلندر ا3سيژن خورا3يان
شارژ انواع کپسول اکسيژن، تحویل 

 ٠٩١٥٣٢٤٨٨٠٨در محل
٩٥٢٨٢٨٩٥/ م

خدمات و�ژه ز�با��
 ۶٠درصد تخفيف

حامد ٠٩١٥٣٢٢٠٢٨٠
٩٥٢٨٤٨٩٨/ ق

واگذار� سالن مدرن
شيک دکوراسيون شده 

واقع در هنرستان
 ٠٩٣٥٨٦٧٣٧٢٥

٩٥٣٠٤٤٨٨/ ف

VIP عروس
٠٩١٥٥١٧٦٦٧٠-٣٨٨٢٦٩٠٠

(پرین )بلوار فردوسی
٩٥٢٨٧٩٥٣/ ف

OFF50%
خدمات فوق تخصصی

 ناخن، مژه 
٩٥١٠٧٤٤٤/ ف٠٩٣٥٠٧٧٧٤٣٠

ماهان ز�با��  مجتمع 
 دارنده لوح برتر عروس آفرینا

و  ،کاشت  طراحی  مرکز  اولين  و 
خدمات ابرو با مجوز پزشک 

در استان خراسان
 جدیدترین متدهاى هاشور
 پيگمنت و بليدینگ،بن مژه 

و خط چشم
برجسته سازى لب و گونه و 

جدیدترین روش هاى پاک کردن 
و تکنيک هاى به روز آفرینا براى

 عروس هایی که می  خواهند 
خاص باشند

تمامی خدمات با ارائه آلبوم 
کار و آموزش تخصصی براى 

هنرآموزان می باشد.
زیر نظر متخصص زیبایی 

سمانه حسينی
٠٩١٥٦٨٦٨٦١٥ 

٩٥٠٩٨٠٢١/ ب

 تخفيB ٥٠% 3ليه خدمات
اپيالسيون، انواع ها�ال�ت
هاشور- محدوده بلوار سجاد

٩٥٢٥٣٠٥٩/ م٠٩٣٠٦٣٣٣٠٥٨ 

مر3ز تخصص� هست�
آموزش تخصصی و خدمات 

حرفه اى ناخن و مژه
٩٥٢٧٨٦٧٥/ ف٠٩٠٣٦٣٥٩٠٠٦

ز�با�� تخصص� شاد�ا
با جدیدترین رنگ و الیت روز

قيمت مناسب 
٣٨٦٨٣٣٠٩-٣٨٨٢٠٧٠٥

٩٥١٩٤٣٥٢/ ق

پزش�L و ز�با�� tپوشــا

آرا�ش و ز�با��

ترt اعتياد

دوخت البسه و
لباس عروس

�خچــــــال

tپوشا

خدمات روانپزش�L و 
روانشناس�

سا�ر لـــوازم و اثاثه

�واگـــذار

فروش فوق العاده
tپوشا

سا�ر خدمات درمان�
�Lو پزش

٩٥١٨٣٠١٦/ م


