
٣١
پنجشنبه ٢٣  دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٦

٩٥١٢١٨٣٤/ ط

خر�د
� فور

باالتر ازهمه جا  
کليه لوازم منزل و 

ادارى شما
(نو و کارکرده ) 
فرش ، مبل و ...

 ٠٩١٥٣١٩١٤١٦
 ٠٩٣٥٩٣٠٩١٤٦

٣٢٧٠١٧٥٦

٩٥٢٣٥٣٩٨/ ف

�نقد       فور

(خر�دارعادالنه)
فرش - بخارى - مبلمان 

کليه لوازم منزل
         ٠٩١٥١٠٣٦٠٠٤

موسوى   ٣٧٢٥٨٤٣٩ 

LED
مبلمان
ساید

خریدار
 کليه لوازم

 منزل و ادارى 
لوکس باالتر

 از همه جا
 رجبی بدون تعطيلی

٣٧٦٥١٦٣٤
٠٩١٥٣١٥١٥٠٧
٠٩١٥٢٣٢٣٢٠٠

٩٥٢٩٦٤٨٥/ خ

خر�دار 3ليه لوازم
خرده ریز و انبارى

٠٩١٥٥٢٠٢٦٥٢
٩٥١١٨٧٦٨/ پ٣٨٦٧٠٠٠٢

 �خر�دار فور
لوازم منزل، فرش 

یخچال، مبل،چينی  
خرده ریز انبارى  

(کلی و جزئی )
مرادى ٠٩٣٣٣٧٠٠٩١٤
٠٩١٥٦٤٥٧٩٧١

٩٥١٩٨٩٨٧/ ط         ٣٢٧٦٠٠٣٦

٩٥٢٣٤٨٢٣/ ل

فرش 
طالبيان
کارشناس و خریداربرتر

در کل سطح شهر
دستباف

ماشينی ، قاليچه
٠٩١٥١١٥٨٣٦٥
٣٦٠٥٥٦٥٥
 ٣٦٠٦٥٦٥٥

تعویض کهنه با نو
تلگرام -بدون تعطيلی 

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

٠٩١٥٥١٠١٤١٠
٩٥٢٨٨٣٤٦/ خ٠٩٣٦٥٦٦٣٢٤٠

٩٥١٨٨٣٦٩/ ل

فرش 
ا3رم�
خریداریم عادالنه 

١٠٠% باالتر
دستباف-ماشينی-قاليچه
پشتی      (بدون تعطيلی)

 ٣٦٠٥٦٠١٠
٣٦٠٩٥٠١٠
 ٣٨٧٨٠٠٧٤

٠٩١٥١١٨٢٠٠٠
مشاوره و بازدید رایگان

٩٥١٩٩٦٧٥/ خ

فرش
Aمنص 

منصف شروع به خرید کرد 
مرکز خرید و فروش فرش 

دستباف،ماشينی، قاليچه،پشتی
٠٩١٥٢٢١٣٧٢٦

٠٩١٥٥٠٩٦٤٠٤

٩٥١٩٩٧٦٨/ د

فرش
خر�د ١٠٠ %به قيمت واقع�

دستباف 
ماشينی - قاليچه
بدون تعطيلی - موسوى

٣٨٩٣٥١٤٥
٣٧٢٤٦١٩٣

 ٠٩١٥٣٠٠٠٦٢٠

 با بيش از ۵٠ سال  تجربه 
خریدار منصفانه

  ١٠٠%  باالتر از دیگران 
دستباف ماشينی،قاليچه

٩٥٠٥٧١٠٧/ 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

فرش سّيد
خریدار فرش شما 

با سابقه درخشان
 ٣٦٢٢٥٠٥٤
٠٩١٥٧٠٩٣٠٠٨

٩٥٢٤٧٧١١/ ل

٩٥٠٤٦٢٠٦/ پ

  خر�دفرش
٠٩١٥٣١٩٥٧١٥

٣٢٧٧٩٧٨٤

٩٥٢٧١٩٥١/ ف

 �فرش سجاد
خریدار فرش هاى دستباف و 

ماشينی قاليچه کهنه و نو 
٠٩١٥٣١٥٩٤٥١-٣٧٢٤٤٤٥٤

خر�د و فروش قفسه 
دست دوم   

خراسانی ٠٩١٥٢٤٠٧٠٢٠
٩٥٢٩١٨٨٧/ ف

٩٥١٩٥٢٩٣/ ف

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

٠٩١٥٥١٣٧٩٨٣

فروش� تمام ابزارآالت 
3انال ساز� 3ولر   

صدیقی ٠٩١٥٥٠٨٩٩٨٦
٩٥٣٠٦٤٦٣/ ف

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

٠٩١٥٣١٤٣٥٩٧
٩٥٢١٧٠٨٢/ ل

٩٥٢٧٥١٦٩/ پ

خر�دوفروش
قفسه-رگال

٠٩١٥٥١٩١١٦٠-٣٢٢٤١١٣٢

قفسه انبار 
و فروشگاه 

 تجهيزات فروشگاهی
٣٧٢٩٣١٣١

 ٠٩١٠٥١٠٨٦٠٠
٩٥٢٠٩٧٦٧/ م

خر�د و فروش 
قفسه رگال   

٣٢٢٨١٥١٣-٠٩١٥٣٢١٠٥٩٠
٩٥٢٨٣٢٢٦/ ف

حراج فوق العاده
فروش لوازم جانبی موبایل

 به همراه دکور لوکس
٠٩١٥١٠٧٤١٧٠

٩٥٣٠٣٠٥١/ ق

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

٠٩٠٣٩٢٦٦٢٠٨
٩٥٢٩٢٧٣٧/ ق

پروتئين مرغ و ماه� 
با تمام لوازم یکجا 

واگذار می گردد حجاب ٧٧ 
٩٥٣٠٣٣٧٨/ ف٠٩٠١١٣٣٠٨٩٢

 �واگذار� مغازه عطار
با کليه لوازم قرارداد ٣ ساله قيمت 
 ٣٨ شمالی  طبرسی  بلوار  مناسب 

٠٩١٠٥١٠٥٤٥٦
٩٥٣٠٧٢٦٤/ ف

قابل توجه هتل ها
نيازمندیم به آشپزخانه  و بيرون بر 

با تجهيزات صورت رهن و اجاره
٠٩١٦٤٣٩٣٨١١

٩٥٣٠٦٣٠٥/ ف

مغازه موبا�ل با لوازم 3امل 
و آماده به کار واگذار می گردد 

 ٠٩١٩٦٠٢٢٠٠٦
٠٩٣٥٧٥٥٢٨٢٨

٩٥٣٠٦٨١٨/ ف

 �فور�               فور
فروش استثنایی 

وسایل ميوه فروشی
٩٥٣٠٤٥١٥/ ف٠٩١٥٩٠٤٥٤١٣

 �فور�     فور
مغازه پوشاک واقع در

 نبش چهارراه خواجه ربيع با 
٢ سال سابقه و درآمد باال 
به علت مسافرت با اجناس 

واگذار می گردد 
٠٩١٥٥١١٩٦٧٦

٩٥٣٠٧١٩٢/ ف

واگذار� لوازم آرا�ش�
در بلوار معلم با ١٢ سال سابقه 
کار با تمام لوازم و فروش عالی

٠٩١٥٧٩٩٦٢٥٣
٩٥٢٩٨٨٤٧/ ف

مغازه فالفل آتيش 
واقع در فلکه برق اول 

خيابان بهار واگذار می گردد. 
با کليه وسایل و جواز کسب

 ١٠ م رهن+ ٢٢ م حق امتياز 
و وسایل و جواز کسب 

٠٩٣٦٨٠٢٢٩١٨
٩٥٣٠٦٧٨١/ ف

واگذار� آشپزخانه 
با کليه لوازم در حال کار بلوار 

فردوسی نبش بهار 
٠٩١٥٧٠٦٠٦٠٨

٩٥٣٠٦٨٢٨/ ف

واگذار� فست فود 
در حال کار با کليه وسایل در 

موقعيت عالی یا معاوضه با خودرو 
(فرامرز عباسی) ٠٩١٥٣٠٢١٣٤١

٩٥٣٠٦٩٦٢/ ف

�واگذار
 امتياز 

مجموعه بزرگ پذیرایی
(تاالر و رستوران)

 ٠٩١٥٥٠٨٣٩١٢
٠٩١٥١٠٨٢١٦١

٩٥٢٨٦٠٩١/ پ

مغازه تعو�ض روغن
با موقعيت مکانی عالی بلوار 

معلم به همراه دو چاله سرویس 
بصورت رهن واجاره با تمام 
تجهيزات و اجناس و مشترى 
ثابت روزانه به همراه فاکتور 

اجناس واگذار می گردد

٠٩١٥٧١٥٠٩٢٨
٩٥٣٠٣١٢٠/ ف

فروش باشگاه 
3يواسپرت 

با مجوز رسمی ورزش و جوانان 
ميزهاى حرفه اى اسنوکر

بوفه مجهز 
قيمت استثنایی ۵٠ م 

٠٩٣٦٦٦٨١٣٦٧
٩٥٢٩٩٢٩٨/ م

واگذار� فست فود 
با تمام امکانات، در حال کار

  ١١٠ متر محدوده بلوار فردوسی 
٩٥٣٠٧١٥٧/ م٠٩١٥٥٥٨٨٢١٨

3ليه لوازم و تجهيزات
 قصابی با مغازه و یا بدون 

مغازه واگذار می گردد. 
٩٥٣٠٧٠٢٩/ م٠٩١٥٦٤٦٦٥١٧ 

آشپز خانه با متراژ باال 
و یک سال سابقه کار

 واقع در شهيد آوینی با 
تمام امکانات به اجاره

داده می شود 

٠٩١٠٥٥٢٨٩٤٥
٩٥٣٠٧١٦٨/ ف

  sدفتر امال �واگذار
 با کليه لوازم 

در بهترین جاى کریمی 
٩٥٣٠٦٧٠٧/ م٠٩١٥٨٠٣٣٠٤٢ 

طباخ� و سيراب� 
در خيابان عبادى نرسيده به

 ميدان امام حسين واگذار می شود
فی ١۴ م ٠٩٣٩١٨٠٩٨٠٤

٩٥٣٠٣١١٨/ ف

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

با قيمت خوب 
٩٥٣٠٥٣٤٩/ م٠٩١٥٣١٨٠٦٩٢

محصوالت فرهنگ� 
محدوده هاشميه با ٧ سال سابقه 

با درآمد باال واگذار می گردد
٠٩١٩٥٧٣٦٢٢٩

٩٥٣٠٦٠٤٧/ ف

3باب� در بلوار شر�عت� 
با ٩ سال سابقه کار با کليه 

امکانات واگذار می شود 
٠٩٣٩١٨٢٧٤٢٦

٩٥٣٠٦٠٠٦/ ف

٩٥٣٠٧٣٢٦/ م

مغازه شير�ن� فروش� 
با کليه لوازم واگذار می شود

 در موقعيت مکانی عالی 
٠٩١٥٣٢٥٢٢٧٦-٣٥٤٢٠٢٨٠

واگذار� فست فود 
 روبه روى پارکت ملت 

به قيمت پيشنهادى شما
٠٩١٥٥١٤٥٤٤٧ 

٩٥٣٠٢٠١٢/ ق

خر�دار واقع� 
یخچالهاى ویترینی ایستاده و 

فریزرهاى درب شيشه اى 
٩٥٣٠٦٥٠٨/ ف٠٩١٥٦٥٠٢٦٠٠

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

 �خر�دار واقع� �خچالها
ا�ستاده و و�تر�ن� 

و فریزرهاى درب شيشه اى و صندوقی
٩٥٣٠٦٤٣٤/ ف٠٩١٠٥٥٣٠٧٣٩

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

 فریزر، قصابی           نقدى
٠٩١٥٣٢٣٢٦٨٦ 

٩٥٢٦٠٢٨٨/ 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

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

٠٩١٥٢٠٨١٢٢٠نصف قيمت
٩٥٢٩١٣٨٤/ ل

به علت تغيير شغل اجناس 
فروشگاه پوشاک یکجا به فروش 

می رسد پالتو، مانتو، بارانی 
٠٩١٥٥١٩٥٣٥٠

٩٥٣٠٦٤٥٨/ ف

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

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

 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

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

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

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

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 

٩٥٠٤٢٧٩١/ ب

ازدواج بدون شLست
مشاوره قبل و بعد از ازدواج

٣٨٤٦٢١٥٢
٠٩٣٦١٣٨٤٣٤١

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

�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

OFF50%
خدمات فوق تخصصی

 ناخن، مژه 
٩٥١٠٧٤٤٤/ ف٠٩٣٥٠٧٧٧٤٣٠

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

٩٥٢٥٣٠٥٩/ م٠٩٣٠٦٣٣٣٠٥٨ 

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 

٩٥١١٤١٩٦/ پ

خدمات ابرو هاشور
چشم و ...  با متد جدید 

ميکرو پيگمنتيشن 
با تجربه ١٢ساله 

توسط ليسانسيه پرستارى 
پارسانا (سجاد) 
همراه با آموزش

٠٩١٥٦٦٦٧٧١٧

خدمات و�ژه ز�با��
 ۶٠درصد تخفيف

حامد ٠٩١٥٣٢٢٠٢٨٠
٩٥٢٨٤٨٩٨/ ق

٩٥٠٨٥٢٩٩/ م

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

٣٨٤٥٤٠٤٩باآموزش و مدرك 

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

قيمت مناسب 
٣٨٦٨٣٣٠٩-٣٨٨٢٠٧٠٥

٩٥١٩٤٣٥٢/ ق

پزش�L و ز�با��

sپوشــا

آرا�ش و ز�با��

ترs اعتياد

�خچــــــال

sپوشا

فرش ــ مو3ت

لوازم واثاثه فروشگاه�

خدمات روانپزش�L و 
روانشناس�

�واگـــذار

سا�ر خدمات درمان�
�Lو پزش

٩٥١٨٣٠١٦/ م


