
دوشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٠
٢٨

 �فرش منصور
بهترین خریدار فرش هاى 

دستباف و ماشينی 
بدون تعطيلی 

شستشوى تخصصی فرش هاى 
دستباف انجام می گردد 

٠٩١٥١١٠٥٠٣٦
٩٥٣١٩٦٧٥/ م٣٧٢٣٦٠٢٢

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

٠٩١٥٥١٠١٤١٠
٩٥٢٨٨٣٤٦/ خ٠٩٣٦٥٦٦٣٢٤٠

٩٥٣٠٩٧٤١/ ل

فرش 
ا3رم�
خریداریم عادالنه 

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

 ٣٦٠٥٦٠١٠
٣٦٠٩٥٠١٠
 ٣٨٧٨٠٠٧٤

٠٩١٥١١٨٢٠٠٠
مشاوره و بازدید رایگان

٩٥٣٢٦٣٧٧/ د

فرش
خر�د ١٠٠ %به قيمت واقع�

دستباف 
ماشينی - قاليچه
بدون تعطيلی - موسوى

٣٨٩٣٥١٤٥
٣٧٢٤٦١٩٣

 ٠٩١٥٣٠٠٠٦٢٠

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

٩٥٣٥٣٠٤٤/ ف

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

٠٩١٥٥١٣٧٩٨٣

واگذار� رستوران در حال 3ار 
به دليل مسافرت با موقعيت مکانی 

عالی درمحدوده ١٧ شهریور 
٠٩١٥٢٩٠٠٠٧٣

٩٥٣٥٦٣١٤/ ف

آشپزخانه در حال 3ار 
با موقعيت عالی واگذار می گردد 

٠٩١٥١٠٠١٦٠١
٩٥٣٥٣٤٤٣/ ف

واگذار� پوشاt زنانه 
تلگرامی  کانال  و  باال  مشترى  با 
فعال به دليل مسافرت بلوار صبا 

٠٩١٥١٠١٠٦٣٤
٩٥٣٥٦٠٦٨/ ف

�فور� فور
سوپرمارکت با کليه لوازم

 واگذار می شود
٠٩٠١٣٣٦٠٢٩١

٩٥٣٥٦٣٠٥/ ف

واگذار� 3اف� شاپ 
 ٨٠ متر داراى مجوز و دکور 

و بار چوب، ٢٠ متر بالکن
 بسيار شيک و طراحی شده

 در محدوده کوهسنگی 
به مبلغ یکصد ميليون تومان

 به عالقه مندان کار کافی شاپ 
٠٩٣٠٠٢١٢٠٩١

٩٥٣٥٣٥٩٩/ م

شاند�ز -٦٠٠ متر 
 رستوران شهر رویایی پدیده جهت 
مشارکت با شرایط و امکانات ٢٠ م 

٠٩١٩٩٠٨٤٥٣٩
٩٥٣٥٦٧١٠/ ف

واگذار� باشگاه 
بدنساز� با 3ليه لوازم

در آزادشهر
٩٥٣٥٦٦٤٣/ ل٠٩٣٦٦٠٢٩٧٣٩

نانوا�� محل� و با پخت آرد 
گندم د�م واگذار م� شود  

    ٠٩٣٥١٢٢١٦٣٦
٩٥٣٥٤٣٧٩/ م٠٩١٥٨٩١١٥٤٢

واگذار� سوپر گوشت 
و  سابقه  سال   ۶ با  دهانه)  متر   ۶ (با 
کليه لوازم واقع در حاشيه صياد بين 

٠٩١٩٠٥٣٦٣٦١صياد ٣٠ و ٣٢ 
٩٥٣٥٥٥٢٦/ ف

٩٥٣٥٤١١٦/ ط

فروش 3ليه اجناس گيم نت 
شامل ١٧ عدد سيستم کامپيوتر 

کامل، ميز، صندلی، فوتبال دستی 
٠٩٣٨٣٥٢٩١٥٠

سوپر مار3ت 
به  باال  فروش  با  آزادشهر  درمنطقه 
دليل مسافرت فورى واگذار می گردد 

٠٩١٥٦٩٥٩٠٧٦
٩٥٣٥٦٦٩٦/ ف

واگذار� رستوران ا�تاليا��
با دو سال سابقه واقع در بلوار 

وکيل آباد رهن ٣٠ م وسایل و جواز
۵٠ م ٠٩١٥٧٧٨٧٧٨٥

٩٥٣٥٥٥٣٢/ م

واگذار� سوپر مار3ت
 با تجهيزات و انبار مجزا

حاشيه بلوار معلم 
٠٩٣٥٨٣٥١٢١٠-٣٦٠٨٢٩٨٧

٩٥٣٥٢٢٩١/ ق

واگذار� �ا شرا3ت فست فود 
(۴٠ ميليون تومان) قاسم آباد، چهارراه 
عالی)  فروش  و  سابقه  (با  ورزش 

٠٩١٢٨٥٨٥٣٢٤
٩٥٣٥٦٦٤٠/ ف

آشپزخانه با 3ليه لوازم 
موقعيت عالی و فروش باال به 

علت مسافرت واگذار می شود 
٠٩١٥٩٧٦٠٤٢٦

٩٥٣٥٦٢٩٦/ ف

واگذار� فروشگاه تلفن 
همراه و لوازم جانبی به مساحت 

٨٠ متر واقع در استقالل 
٠٩١٥٥١٧٥٣٥٧

٩٥٣٥٦٤٩٩/ ف

واگذار� پيتزا  فروش� 
آماده کار با شرایط ویژه

بلوار معلم 
٠٩١٥٧١٨٢٧٠٤

٩٥٣٥٤٦٤٤/ ف

 �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

سالن آرا�ش� واقع 
در هنرستان

 با کليه لوازم واگذار می گردد.
٩٥٣٥١٦٧٦/ ق٠٩١٥٧٠٠٣٨١٨

٩٥٣٤١٠٨٦/ م

«فور�» مغازه آجيل و خشLبار
در بلوار دانشجو با ١٣ سال سابقه 
شود می  واگذار  امکانات  تمام  با 

٠٩١١٣٦٩٩٠١٠

اتوشو�� درقاسم آباد
باکارکرد بسيار عالی واگذار 

می شود
تلفن: ٠٩٣٧١٣١٦٨٦١

٩٥٣٥٥٧٩٦/ ق

واگذار� فروشگاه عرضه
محصوالت فرهنگی با کليه امکانات 
واقع در خيابان آبکوه ساعت تماس 
١۶ الی ٢٢ -     ٠٩١٥٦١٩٦٤٣٣

٩٥٣٥٦٣١٦/ ف

١٥متر مغازه با لوازم خياط� 
واقع در آزادشهر امامت ٢٢ واگذار 

می گردد- ٣م رهن ٣,۵ لوازم 
٣٦٠٦٨٤٩٣

٩٥٣٥٦٨٦٦/ ق

3ليه لوازم ساندو�چ� 
به صورت یکجا ٨م 

٠٩٣٦٦٤٠٧٦٥٠
٩٥٣٥٣٤١٨/ ف

واگذار� سوپر 
در موقعيت مکانی مناسب 

نزدیک ایستگاه مترو 
٣٥٠٩٠٤٥٦-٠٩١٥٥١٧٠٢٢٨

٩٥٣٥٦٦٩٧/ ف

واگذار� مجوز دفتر 
پيشخوان دولت

با کليه لوازم
٩٥٣٥٦٣٨٦/ ل٠٩١٢٧٢١٥٤٦٣

فروش تجهيزات
 فست فود در حد نو

با قيمت مناسب
٠٩١٥٣١٥١١٧٩

٩٥٣٥٥٩٦٧/ ف

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

بدليجات واگذار می شود آزادشهر
٣٦٠٥١٩٢٨

٩٥٣٥١٧٦١/ ف

3تر�نگ و غذا� آماده 
با موقعيت بسيار عالی با تمام 

تجهيزات و فروش عالی واگذار 
می گردد فی ٧۵م با رهن 

بلوار فردوسی- نبش بهارستان 
ساعت تماس ٨ الی ١٢ 

 ١٧ الی ٢٠ 
٠٩١٥٠٧٦٠٥٤٠

٩٥٣٥٥٥٦٢/ ف

ها�پر مار3ت  
درمنطقه عالی مشهد با موقعيت 

مکانی بی نظير با درآمد باال واگذار 
می گردد   ٠٩٣٠٥٩٦٥٦١٦

٩٥٣٥٦٧٠٠/ ف

 �واگذار� فور
جواز تاکسی تلفنی در محدوده طرقبه 
کار سابقه  سال   ١٠ با  شاندیز  و 

٠٩١٥١١١٧٥٤٧ و ٢ خط تلفن 
٩٥٣٥٦٢٠٩/ م

واگذار� سوپر مار3ت
با موقعيت عالی در قاسم آباد شاهد ١٩
نرسيده به چهارراه ورزش ، با سابقه 

۴٠٩٣٥٥٣٩٢٤٤٢ سال
٩٥٣٥٥٥٧٧/ ل

واگذار� ساندو�چ� 
در حال 3ار 

با ۴ سال سابقه موقعيت عالی 
١٠م      ٠٩١٥٩٠٩١١٩١

٩٥٣٥٦٦٥٤/ ف

واگذار� فست فود 
با تمام امLانات  

٠٩٣٥٣٦١٩٣٠٦
٩٥٣٥٦٤٩٤/ ق

واگذار� سوپر پروتئين 
در یوسفيه قاسم آباد با ٨ سال 

سابقه کار و فروش عالی 
٠٩١٥١٠٣٩٥٥٧

٩٥٣٥٤٦٣٨/ ف

فست فود درحال 3ار
با ٢۵ سال سابقه در موقعيت 

عالی واگذار می گردد.
٩٥٣٥٣٦٤٩/ ل٠٩١٥١١٦٠٥٥٠

٩٥٣٤٨٥٢٥/ ط

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

٠٩١٥٥١٠٨٤١٨

٩٥٣٤٨٢٤٢/ ط

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

به صورت نقد، حمل ونقل رایگان
 ٠٩١٥٢١٦٢١٦٠

فر�زر الLترواستيل 
دو درب ایستاده بدون برفک 

نقره اى 
٠٩٣٦٦٤٧٢٣٦١

٩٥٣٥٦٠١٣/ ف

٩٥٣٤٨٢٥٤/ ط

خر�دار �خچال
 به قيمت خيل� خيل� باال

ویترینی ،ایستاده ،شيشه خم، نقد
٠٩١٥٥٠٤٢٨٩٤

٩٥٢٨٦٩٣٢/ ط

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

٠٩٣٦٩٧٥٠٦٠٠

٩٥٣٤٨٥٣٠/ ط

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

٠٩١٥٥٠٨٠٩٤٨

٣ دستگاه �خچال فر�زر 
سامسونگ، ایندوزیت و 

وستينيگ هوس 
٠٩١٥٣٠٣٠٩٢٥

٩٥٣٥٣٥٨٩/ ف

فروش 
استثنایی مخازن 

نکاپالستيک 
٩٤-٧٧٦٢٦٧٨٠-٠٢١

 تماس:٠٩١٠٥٣٦٣٨١٦
٩٥٣٤٣٢٩٠/ ت

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

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

به دليل مسافرت
تعدادى لباس نو زنانه و مردانه 

در منزل بفروش ميرسد
٠٩١٥٣٣٨١١٩٢

٩٥٣٥٥٧٢٤/ ق

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

مر3زاقامت� 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

٩٥٣٣٨٥٥٩/ آ

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

 مر3ز اقامت� ترt اعتياد
افق سبز رها��- پزشک، روانشناس
 حداقل هزینه- وکيل آباد ٩١ 

٠٩١٥١٠٨٧٢١٠-٣٥٠١٤١٤٦ 
٩٥٣٢٥٦٨٣/ م

٩٥٣٣٣٦٨٦/ ط

 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)

٩٥٣٥١٠٢٨/ م

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

درمان اعتياد آبتين
درمان نگهدارنده و سم زدایی با

متادون و بوپرنورفين
قاسم آباد ، نبش اماميه ٣
پذیرش صبح ها:   ١٢-٩
www.Abtintac.com 

 ٣٦٦١٤٥٢١-٣٦٦١٤٣١٦
٩٥٣٥٦٣٥٩/ ل٠٩١٥٤٠٨٢٥٩٩

٩٥٣١٠٩٥٩/ 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

٩٥٢٢١١٦٨/ م

مر3ز درمان اعتياد انگيزه 
و  متادون  نگهدارنده  و  سم زدایی   

بوپرنورفين با مجوز رسمی بهزیستی
٣٨٤١٤١١٧-٠٩١٥٥١٥٤٩٢٥

مر3ز درمان اعتياد
 (پيروزان)

با مجوز رسمی از سازمان بهزیستی
پزشک ، روانشناس بالينی  

مددیار اعتياد،جلسات گروه درمانی
ميرغالمی ٠٩١٩٣١٦٣٣٩٧

 ٣٨٩٢٣٥٤٣
بلوار وکيل آباد بلوار دانشجو 

٩٥٣٥٥٨٢٠/ لدانشجو ۶ ، پالک ۵٩/١

٩٥٣١٨٣٢٧/ 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

 درمان اعتياد امين سالمت
 صبحها ٩:٣٠ تا ١٢:٣٠ 

بين سيدرضی ٢٧ و٢٩ پالک ٢٣
 ٣٦٠٨٨١٥٤

٩٥٣٥٣٩٣٠/ ق

مر3ز درمان 
اعتياد شهراد

با تخفيف ویژه، رستمی٢٣

٩٥٣٥٢٥٢٨/ ط
٣٣٦٥٥٠٣٥-٠٩٣٩٦٢٦٢٠٣٢

مر3ز درمان اعتياد ز�باشهر 
مشاوره رایگان

 پذیرش حداقل هزینه 
٠٩١٥٣٠٩٣٩٠١-٣٦٠٤٩٩٤٩

٩٥٣٥٠٣٨٧/ م

٩٥٣١٩٨٩٢/ 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 

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

پزش�L و ز�با��

tپوشــا

ترt اعتياد

�خچــــــال

tپوشا

لوازم واثاثه فروشگاه�

خدمات روانپزش�L و 
روانشناس�

سا�ر لـــوازم و اثاثه

3اال� خواب

�واگـــذار

فروش فوق العاده
tپوشا

سا�ر خدمات درمان�
�Lو پزش

٩٥١٨٣٠١٦/ م


