
سه شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٦
٢٥

٩٥٢٨١٩٧٠/ د

فرش
صابر
منصفانه خریداریم
١٠٠% باالترازدیگران
دستباف-ماشينی

قاليچه-پشتی
بدون تعطيلی-تلگرام

٠٩١٥٣١٨٠٢٦٠
٣٦٠٨٦٢١٠

٩٥٣٠٩٧٤١/ ل

فرش 
ا+رم�
خریداریم عادالنه 

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

 ٣٦٠٥٦٠١٠
٣٦٠٩٥٠١٠
 ٣٨٧٨٠٠٧٤

٠٩١٥١١٨٢٠٠٠
مشاوره و بازدید رایگان

٩٥١٩٩٦٧٥/ خ

فرش 
Nمنص

منصف شروع به خرید کرد 
مرکز خرید و فروش فرش 

دستباف،ماشينی،قاليچه،پشتی 
٠٩١٥٢٢١٣٧٢٦

٠٩١٥٥٠٩٦٤٠٤

مر+ز خر�د فرش ماشين� 
و دستباف ، نو  و +هنه 

٠٩١٥٥١٠١٤١٠
٩٥٢٨٨٣٤٦/ خ٠٩٣٦٥٦٦٣٢٤٠

 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

فرش سّيد
خرید ١٠٠% باالتر از همه جا

ماشينی-دستباف

 ٣٦٢٢٥٠٥٤
٠٩١٥٧٠٩٣٠٠٨

٩٥٢٤٧٧١١/ ل

 فرش منصور
بهترین خریدار فرش هاى 

دستباف و ماشينی 
بدون تعطيلی 

شستشوى تخصصی فرش هاى 
دستباف انجام می گردد 

٠٩١٥١١٠٥٠٣٦
٩٥٣١٩٦٧٥/ م٣٧٢٣٦٠٢٢

٩٥٣٢٦٣٧٧/ د

فرش
خر�د ١٠٠ %به قيمت واقع�

دستباف 
ماشينی - قاليچه
بدون تعطيلی - موسوى

٣٨٩٣٥١٤٥
٣٧٢٤٦١٩٣

 ٠٩١٥٣٠٠٠٦٢٠

قفسه انبار 
و فروشگاه 

 تجهيزات فروشگاهی
٣٧٢٩٣١٣١

 ٠٩١٠٥١٠٨٦٠٠
٩٥٢٠٩٧٦٧/ م

خر�د و فروش قفسه 
دست دوم   

خراسانی ٠٩١٥٢٤٠٧٠٢٠
٩٥٢٩١٨٨٧/ ف

دستگاه سرخ +ن +نتا+�
(هنی پنی) در حدنو به فروش 

می رسد
٠٩١٥٣٠٤٨٣٣٠

٩٥٣٤٨٨٥٨/ ف

 +ليه اجناس و لوازم
 سوپرمارکت واگذار می گردد

٠٩٣٩٩٢٢٢٤٥٥ 
٩٥٣٥١٦٢٥/ ق

  فروش فور
 کليه لوازم طباخی و کبابی
 به فروش می رسد فورى 

٩٥٣٥٢١٥٠/ م٠٩١٥٠٦٨٦٨٣٢ 

واگذار +ليه اجناس و 
وسا�ل ها�پرمار+ت 

کليه اجناس و وسایل یک 
هایپرمارکت شامل چند 

دستگاه یخچال، موادغذایی، 
شوینده ها و... بصورت یکجا 

و موردى بصورت توافقی
 به فروش می رسد 

٩٥٣٤٩٢٧٤/ م٠٩١٥١١٤٥٢٩٧

سالن آرا�ش� واقع 
در هنرستان

 با کليه لوازم واگذار می گردد.
٩٥٣٥١٦٧٦/ ق٠٩١٥٧٠٠٣٨١٨

واگذار سوپرمار+ت 
در حال +ار

قاسم آباد - فالحی ١۶
٠٩٣٥٤٠٧٢١٠٢

٩٥٣٤٦٠٦٢/ ف

+تر�نگ و غذا آماده 
در حال کار واگذار می گردد 

( قاسم آباد)
٠٩١٥٥٥٧٥٧١١

٩٥٣٥١٣٠٣/ ف

لبنيات سنت� دامداران 
قوچان دهمين شعبه

خود را واگذار می نماید
٠٩١٥١٠٢٦٧٦٩-٣٦٢٠٦٧٩٤

٩٥٣٤٨٨٣٥/ ف

واگذار بوتيL زنانه
در موقعيت عالی واقع در بلوار 

هاشميه به علت نقل و مکان 
٩٥٣٤٦٥٦٠/ ف٠٩١٢٨٤٣٣٤٧١

غرفه جهت لوازم آرا�ش�
 عطر و ادکلن شال و روسرى و 

بدليجات واگذار می شود آزادشهر
٣٦٠٥١٩٢٨

٩٥٣٥١٧٦١/ ف

 سوپرمار+ت 
 در شریعتی۵٩/٢سوپر طاها 

باتمامی اجناس واگذار می گردد
٣٦٢١٧٤٥٤-٠٩٣٦٥٣٦٦٦٠٨ 

٩٥٣٥١٤٦٩/ ق

واگذار گيم نت 
استثنایی  قيمت  به  لوازم  تمام  با 
تعداد ١٧ سيستم در حد نو با گارانتی 

٩٥٣٥١٤٣٨/ م٠٩١٥٩٠٩٣٠١٩

مغازه ٨ متر
با دکور و اجناس خرازى 

(دکورجات و لوکس جات) 
در بهترین موقعيت الماس 

شرق نبش ورودى ٢ 
واگذار می گردد 

٠٩١٠٥٥٢٦٤٦١
٩٥٣٥١١٦١/ ف

٩٥٣٥٢١٨٦/ ق

Nفست فود،فالفل سل  واگذار
 باسابقه در حال کار باآموزش 

بادکورشيک در٢طبقه با١٠مترحاشيه
٠٩١٥٣١٩٥١١٧ 

سوپر مار+ت
 در حال +ار

با کليه لوازم واگذار می گردد
٩٥٣٥١٢٣٩/ ف٠٩١٥٣١٢٧٩٨٥

٩٥٣٥١٦٣٤/ ق

 +ليه اجناس و لوازم
 سوپرمارکت واگذار می گردد

٠٩٣٩٩٢٢٢٤٥٥ 

 فست فود 
 باموقعيت عالی قاسم آباد باکليه 

امکانات واگذار یامعاوضه با ماشين
٠٩١٥٤٠٠٤٥١٢ 

٩٥٣٥١٥٧١/ ق

معاوضه خانه با سوار
١٠٨مترى،زیر بنا٧۵متر،یکخواب 
بلوار توس،دوست آباد٨،فی۶۵م

٣٢٦٧٨٤٢٦-٠٩١٥٨٠٤٣٩٢٧
٩٥٣٥١١٢٥/ پ

واگذار سوپر مار+ت 
با موقعيت عال�  

٠٩٠١٩١٢٢٩٤٥
٩٥٣٥٢٠٤٦/ ف

+اف� شاپ 
به مساحت ١٠٠ متر

 با کليه لوازم واگذار می گردد
٠٩١٥٧٦٢٠٤٥٦

٩٥٣٥١٦٨٣/ ف

 امتياز دفتر پيشخوان
 دولت باکليه لوازم 

واگذار می گردد
٠٩١٥١٠٥٠٥٥٩ 

٩٥٣٥١٤٤٦/ ق

 واگذار فست فود در حال +ار
 با ١٢سال سابقه عبدالمطلب 

٢٢ م
٩٥٣٥١٢١٩/ ف٠٩١٥٣٠٣٢٠٨٣

 فور فور
واگذار مغازه 

١۶ مترى ، بين امامت ٣۴ و ٣۶
پوشاک مردانه با کليه اجناس و 
(تلویزیون ، دوربين ، کولر گازى)

قيمت توافقی 
رهن ١۵ م + اجاره ٣/٧٠٠ م  
شجاع   ٠٩٣٥٥٩٣٣٤٣٥

٩٥٣٥٠٢٢٦/ ل

ميوه فروش� 
با تمام امکانات واگذار می گردد 

نبش استقالل ٣ 
٩٥٣٥١٧٧٠/ ف

واگذار م�ان آموزش� 
 با کليه تجهيزات

در بهترین نقطه مشهد
٩٥٣٤٨٢٧٨/ م٠٩١٥٥٥٨٦٢٤٣ 

فست فود با موقعيت و فروش 
عال� چهارراه ورزش   

     ٠٩١٢٨٥٨٥٣٢٤
٩٥٣٥١٢١٥/ ف٠٩٣٩٣٩٠٢٩٧٥

 واگذار
آتليه با جواز و تابلو حاشيه 

راهنمایی ١٠ تومان رهن + ١٠ 
آتليه  ٠٩١٥٩١٥٥٠٨٣

٩٥٣٥١٣٢٥/ م

واگذار اتوشو�� 
درحال +ار �ا شرا+ت  

٠٩١٥٨٢١٤٩٣٥
٩٥٣٥١٦٠٤/ ف

مغازه بدليجات
 با درآمد عال�

 به  صورت یکجا واگذار می گردد

 

٩٥٣٥١١١١/ ف٠٩٣٧٠٧١٠٨٢٤

واگذار +ارواش 
با موقعيت عالی به دليل مسافرت 

٠٩٣٩٩٥٦٢٤٥٦
٩٥٣٥١٣٧٨/ ف

 مغازه فست فود
 درحال کار بالوازم باموقعيت عالی 

با١۶سال سابقه واگذار می گردد
٠٩١٥٣١٩٣٧٥٨ 

٩٥٣٥١١٢٢/ ق

واگذار موبا�ل فروش� 
جانبی  لوازم  ویترین  یا  مغازه  کل 

چهارراه گاز خيابان عبادى 
٠٩١٥٢٦٠٢٨٥١

٩٥٣٥١٠٠٦/ ف

٩٥٣٤٨٥٣٠/ ط

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

٠٩١٥٥٠٨٠٩٤٨

٩٥٣٤٨٢٤٢/ ط

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

به صورت نقد، حمل ونقل رایگان
 ٠٩١٥٢١٦٢١٦٠

٩٥٣٤٨٥٢٥/ ط

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

٠٩١٥٥١٠٨٤١٨

٩٥٣٤٨٢٥٤/ ط

خر�دار �خچال
 به قيمت خيل� خيل� باال

ویترینی ،ایستاده ،شيشه خم، نقد
٠٩١٥٥٠٤٢٨٩٤

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

 فریزر، قصابی           نقدى
٠٩١٥٣٢٣٢٦٨٦ 

٩٥٢٦٠٢٨٨/ ف

پوشاx 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

قابل توجه 
کليه فروشگاه هاى  پوشاک 
که قصد انصراف از شغل 
خود را دارند کليه اجناس 
شما را به صورت منصفانه

 و نقدا خریداریم 
٠٩٣٣٣٧٢٤٥٣٥

٩٥٣٥١٩٢٥/ ف٠٩١٥٥١١٥١٥٣

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

 مر+ز اقامت� ترx اعتياد
افق سبز رها��- پزشک، روانشناس
 حداقل هزینه- وکيل آباد ٩١ 

٠٩١٥١٠٨٧٢١٠-٣٥٠١٤١٤٦ 
٩٥٣٢٥٦٨٣/ م

٩٥٣٣٨٦٥٠/ د

مر+ز تخصص� بستر درمان

اعتياد خراسان
(شبانه روزى)

با مجوزرسمی سازمان بهزیستی 
درمان اعتياد، بازتوانی، مشاوره 
بين ميدان آزادى و ميدان 
استقالل، نبش آزادى ٢۵

٣٦٠٥٦٩٧٩-٣٦٠٨٠٣٤٩
٠٩١٥٧٩٤٧٦٧١

٩٥٣٥١٠٢٨/ م

مر+ز 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

٩٥٣١٠٩٥٩/ پ

+مپ 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

+مپ رها�� گلم�ان 
ما در حال انجام سخت ترین 

کار دنيا هستيم
بازسازى یک انسان
 با کمترین هزینه 

همراهی بيمار از درب منزل 
٠٩١٥٩٨٠١٧٦٢
٠٩١٥٥١٢٩٩٥٦

٩٥٣٣٩٤٢٠/ ش

٩٥٣١٨٣٢٧/ پ

 مر+ز 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

متقاض� خر�د �ا اجاره 
+لينيL درمان اعتياد  

٠٩٣٣٩٤٧٠٠٣١
٩٥٣٥١٩٥٠/ ق

 ارائه خدمات پرستار
در منزل اعزام نيروى مراقب، 

پانسمان زخم بستر ویزیت 
پزشک و متخصص، فيزیوتراپی، 

فتوتراپی در منزل با کارآمدترین 
نيروها خدمات پرستارى

 قاسم پور
٠٩٣٥٤٤٧٢٧٢٩
٠٩١٥٥٢٣٧٤٩٠

٩٥٣٢٦٣١٦/ ف

٩٥٣١٩٩٠١/ ب

مشاوره را�گان 
خانواده

 
٣٨٤٦٢١٥٢

٠٩٣٦١٣٨٤٣٤١

مشاوره خانواده 
 (طالق- ازدواج) درمان 

اضطراب، افسردگی و سواس
 ٣٨٤٦٢١٥٢-٠٩٣٦١٣٨٣٣٤١

٩٥٣١٩٩٤٥/ ب

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 

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

٩٥١١٤١٩٦/ پ

خدمات ابرو هاشور
چشم و ...  با متد جدید 

ميکرو پيگمنتيشن 
با تجربه ١٢ساله 

توسط ليسانسيه پرستارى 
پارسانا (سجاد) 
همراه با آموزش

٠٩١٥٦٦٦٧٧١٧

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

٩٥٢٥٣٠٥٩/ م٠٩٣٠٦٣٣٣٠٥٨ 

تخصص� رنگ و مش 
کوتاهی و ميکروپيگمنتيشن

٠٩١٥٥١٧٦٦٧٠-٣٨٨٢٦٩٠٠
زیبایی پرین- بلوار فردوسی

٩٥٢٨٧٩٥٦/ ف

OFF50%
خدمات فوق تخصصی

 ناخن، مژه 
٩٥١٠٧٤٤٤/ ف٠٩٣٥٠٧٧٧٤٣٠

سالن ز�با�� گل آب�
کليه خدمات زیبایی ۵٠% تخفيف

٠٩٣٨١٥٥٢٠٩٦
٩٥٣٥٠٥١٣/ ف

Nپنجاه درصد تخفي
هدیه ما به شما 

جدیدترین خدمات زیبایی
٠٩١٥٦٢٢٢٨٥٠-٣٧٦٠٤٧٦٥

٩٥٣٥٠١٤٠/ پ

٩٥٢٦١٢٤٣/ ف

اپيالسيون خاطره 
(همه روزه ) با تخفيف

قاسم آباد - شریعتی ١۴
٣٦٢٣٩٤٣١  

20%off
مرکز تخصصی اپيالسيون 

گلستان - کوثر
٩٥٣٢٠٧٣٥/ د٠٩٣٥٠٥٨٠٩٢٢

مر+ز اپيالسيون گل آب� 
تخفيف ویژه اسفندماه سونيا

٣٨٨١٣١٩٤
٩٥٣٥٠٤٨٤/ ف

سالن تخصص� 

اپيالسيون 
تيما

فرامرز-سجاد-آزادشهر
٣٦٠٧٦٧٠٠

٩٥٢٥٨١٩٣/ ل

خانه سالمندان باران 
محيطی زیبا و آرام و کادرى 

مجرب (هفت تير ٢٣) ویالیی ٩
٠٩١٥٢٤٧٠٥٨٦

٩٥٢٧٩٠٢٢/ ف

سالمندان گلستان
تحت نظارت بهزیستی با بهترین شرایط 
آماده پذیرایی از مادربزرگان ارجمند

٠٩١٥٥١٦٠٦٩١ می باشد
٩٥٣٤٨٤٢٥/ ل

پزش�� و ز�با��

xپوشــا�آرا�ش و ز�با�

ترx اعتياد

�خچــــــال

xپوشا

خدمات پرستار و لوازم واثاثه فروشگاه�
ماما��

خدمات روانپزش�� و 
روانشناس�

نگهدار +ودx و 
سالمند

واگـــذار

سا�ر خدمات درمان�
و پزش��

اپيالسيون

٩٥١٨٣٠١٦/ م


