
٣٠
چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٢

قفسه انبار 
و فروشگاه 

 تجهيزات فروشگاهی
٣٧٢٩٣١٣١

 ٠٩١٠٥١٠٨٦٠٠
٩٥٢٠٩٧٦٧/ م

خر$د و فروش قفسه 
دست دوم   

خراسانی ٠٩١٥٢٤٠٧٠٢٠
٩٥٢٩١٨٨٧/ ف

واگذار' آشپزخانه
 با تجهيزات کامل و فروش باال

٠٩٠١١٥٠٥٠٠٢
٩٥٣٥٧٦٨٤/ ق

به دليل جمع نبودن مغازه
کليه اجناس پوشاک زنانه به صورت 
فروش  به  قيمت  نازلترین  با  یکجا 

می رسد ٠٩٣٧١٢٧٥٥٤٦
٩٥٣٥٨٣٧٠/ ف

٩٥٣٥٨٤٠٨/ خ

هاشميه٣٣- واگذار'
سالن زیبائی زنانه،۵۵ متربا کليه 

تجهيزات ، اجاره ماهيانه ۶٠٠ 
٠٩١٥٥١٤٣٠٠١

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

    ٠٩٣٥١٢٢١٦٣٦
٩٥٣٥٤٣٧٩/ م٠٩١٥٨٩١١٥٤٢

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

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

عالی درمحدوده ١٧ شهریور 
٠٩١٥٢٩٠٠٠٧٣

٩٥٣٥٦٣١٤/ ف

 ��ليه لوازم ساندو$چ
به صورت یکجا ٨م 

٠٩٣٦٦٤٠٧٦٥٠
٩٥٣٥٣٤١٨/ ف

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

٩٥٣٥٦٣١٦/ ف

�مغازه خشNشوئ
با١٠سال سابقه 
واگذار می گردد.

٠٩١٥٨٧٥٠٨٦٩
٩٥٣٥٨٤٩٠/ خ

 �واگذار' شن شو$
سنگ شکن با تمام امکانات و ماشين 
آالت در حال کار در معدن هاى فردوسی 

٠٩٣٩٨٢٥٢٦٩٦مشهد 
٩٥٣٥٧٢٥٣/ م

٩٥٣٤١٠٨٦/ م

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

٠٩١١٣٦٩٩٠١٠

سوپر مار�ت
ابوطالب  محدوده  عالی  موقعيت  

واگذار می شود ٣٧٢٥٢٧٠٥
٩٥٣٥٧٣٣٤/ ف٠٩٣٦٢٦٠٩٤٦١

مغازه �باب� با لوازم 
به رهن  و اجاره داده می شود 

طبرسی شمالی ٣٠ بين مزینانی ۶ و ٨
٠٩٣٩٣٩٨٠٣٥١

٩٥٣٥٨٩٠٨/ ف

تا$پ و تNثير
با موقعيت و درآمد عالی

(به علت مسافرت) واگذار می شود
٩٥٣٥٨٦٦٨/ ف٠٩١٥٠٧٣٧١٠٠

سالن آرا$ش� واقع 
در هنرستان

 با کليه لوازم واگذار می گردد.
٩٥٣٥١٦٧٦/ ق٠٩١٥٧٠٠٣٨١٨

واگذار' سوپر پروتئين 
در یوسفيه قاسم آباد با ٨ سال 

سابقه کار و فروش عالی 
٠٩١٥١٠٣٩٥٥٧

٩٥٣٥٤٦٣٨/ ف

 �الستي@ فروش
با کليه امکانات آپاراتی واگذار 

می شود 
٠٩١٩٩٣٨٨٣٧٠

٩٥٣٥٧٣٢٢/ ف

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

۴٠٩٣٥٥٣٩٢٤٤٢ سال
٩٥٣٥٥٥٧٧/ ل

آشپزخانه در حال �ار 
با موقعيت عالی واگذار می گردد 

٠٩١٥١٠٠١٦٠١
٩٥٣٥٨٩٤٨/ ر

آرا$شگاه مردانه
باسابقه چند ساله واگذار 

می شود چهارراه جالل آل احمد
٩٥٣٥٨٥٧٧/ ف٠٩٣٨٣٩٣٥٤٦٩

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

� واگذار' مغازه لوازم $د�
 با اجاره مغازه یا بدون اجاره 

آدرس: توس،کوى کافی ۴
 ٠٩١٥٠٢٧٠٥٤٢

٩٥٣٥٨٩٥٤/ م

رستوران قابل واگذار' 
با �ليه لوازم  

٠٩١٥١١٥٤٣٠٧
٩٥٣٥٨٦٧١/ ف

سوپر مار�ت
در موقعيت خوب

 واقع در قاسم آباد حجاب با 
سابقه طوالنی واگذار می شود

 ٠٩٣٥٧٢٣٠١٣٣
٠٩٣٨٠١٥٥١٧٦

٩٥٣٥٨٢٢٧/ ف

 �$@ دستگاه $خچال و$تر$ن
پاچالدار روترى با موتور دانفوس 

بسيار تميز به فروش می رسد 
٠٩١٥٣٢٤٢٧٠٧-٣٢٢٥٣٦٠٤

٩٥٣٥٨٣٣١/ م

سوپر 
�با موقعيت بسيار عال

واقع در صياد ٢ واگذار می شود
٣٨٩١٧٣٩٣-٠٩٣٥٤٤٧١٥٥٦

٩٥٣٥٦٩٦٨/ ف

واگذار' مغازه
محصوالت فرهنگی واقع در 

سلمان فارسی توافقی
٠٩٠١١٧٢٨٤٢١

٩٥٣٥٤١٧٨/ ف

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

٠٩١٢٨٥٨٥٣٢٤
٩٥٣٥٦٦٤٠/ ف

٩٥٣٤٨٥٢٥/ ط

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

٠٩١٥٥١٠٨٤١٨

�خر$دار واقع
و  ایستاده  ویترینی،  یخچالهاى 
فریزرهاى درب شيشه اى با باالترین 

٩٥٣٥٨٣٧١/ فقيمت ٠٩١٠٥٥٣٠٧٣٩

فروش٣ دستگاه 
$خچال فر$زر سامسونگ 
 ایندوزیت و وستينيگ هوس 

٩٥٣٥٣٥٨٩/ ف٠٩١٥٣٠٣٠٩٢٥

٩٥٣٤٨٥٣٠/ ط

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

٠٩١٥٥٠٨٠٩٤٨

٩٥٣٤٨٢٥٤/ ط

خر$دار $خچال
 به قيمت خيل� خيل� باال

ویترینی ،ایستاده ،شيشه خم، نقد
٠٩١٥٥٠٤٢٨٩٤

٩٥٣٤٨٢٤٢/ ط

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

به صورت نقد، حمل ونقل رایگان
 ٠٩١٥٢١٦٢١٦٠

 خر$د طالبه نرخ 
روز به صورت امانت

٩٥٣٥٤٩٩٠/ ق٠٩١٥٤٢٠٢١٠٠ 

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 �تان 
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

�حراج تNرار نشدن
از جمعه ١٢,٢٠ 

الی یکشنبه ١٢,٢٢
 ساعت بازدید

 عصرها ١٧ الی ٢١ قاسم آباد 
اندیشه ٧٩ مجتمع آفتاب
 بلوک ١٧ طبقه ۵ واحد ٢ 

(کيف کفش لباس زنانه و بچگانه 
و اسباب بازى)

 

٩٥٣٥٨٨١٩/ 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

به دليل مسافرت
تعدادى لباس نو زنانه و مردانه 

در منزل بفروش ميرسد
٠٩١٥٣٣٨١١٩٢

٩٥٣٥٥٧٢٤/ ق

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

٩٥٣٣٣٦٨٦/ ط

 مر�زدرمان 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)

مر�ز درمان 
اعتياد شهراد

با تخفيف ویژه، رستمی٢٣

٩٥٣٥٢٥٢٨/ ط
٣٣٦٥٥٠٣٥-٠٩٣٩٦٢٦٢٠٣٢

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

 tخر$دار �ليني@ تر
 اعتياد ٥٠ تا$� م� باشيم 

٠٩١٥٩٠٥٦٥٢٠
٩٥٣٥٨٣٩٤/ ف

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

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

بين سيدرضی ٢٧ و٢٩ پالک ٢٣
 ٣٦٠٨٨١٥٤

٩٥٣٥٣٩٣٠/ ق

مر�ز 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

٩٥٢٠٩٨٤٣/ پ

�ليني@ درمان اعتياد 

بانوان الله (�مپ)
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

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

٩٥٢٢١١٦٨/ م

مر�ز درمان اعتياد انگيزه 
و  متادون  نگهدارنده  و  سم زدایی   

بوپرنورفين با مجوز رسمی بهزیستی
٣٨٤١٤١١٧-٠٩١٥٥١٥٤٩٢٥

مر�ز درمان اعتياد ز$باشهر 
مشاوره رایگان

 پذیرش حداقل هزینه 
٠٩١٥٣٠٩٣٩٠١-٣٦٠٤٩٩٤٩

٩٥٣٥٠٣٨٧/ م

مر�زاقامت� 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

٩٥٣١٩٨٩٢/ ب

ازدواج بدون شNست
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

٩٥٣٤٤٠٩٩/ م

ز$با$� شاد$ا
تخصص رنگ و الیت و تتو 

هاشور ابرو
٣٨٦٨٣٣٠٩-٣٨٨٢٠٧٠٥

OFF50%
خدمات فوق تخصصی

 ناخن، مژه 
٩٥١٠٧٤٤٤/ ف٠٩٣٥٠٧٧٧٤٣٠

Fپنجاه درصد تخفي
هدیه ما به شما 

جدیدترین خدمات زیبایی
٠٩١٥٦٢٢٢٨٥٠-٣٧٦٠٤٧٦٥

٩٥٣٥٠١٤٠/ پ

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

٠٩٣٨١٥٥٢٠٩٦
٩٥٣٥٠٥١٣/ ف

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

٩٥٢٥٣٠٥٩/ م٠٩٣٠٦٣٣٣٠٥٨ 

VIP عروس
٠٩١٥٥١٧٦٦٧٠-٣٨٨٢٦٩٠٠

(پرین )بلوار فردوسی
٩٥٢٨٧٩٥٣/ ف

٦٠درصد تخفيF پNيج 
عروس 

 کراتينه مو،هاشور،تتو و خدمات مژه
٠٩٣٣٠٣٣٣٢٤٧

٩٥٣١٩٠٧٧/ ق

خدمات پوست- ابرو 
 ۶٠درصد تخفيف

٠٩١٥٣٢٢٠٢٨٠
٩٥٢٨٤٨٩٨/ ق

٩٥١٨٦٤٣٤/ ب

 � مر�ز تخصص
 �دنيا' ز$با$
زیر نظر استاد و مدرس دانشگاه 

داراى مدرک از اروپا
 کليه خدمات آرایشی وزیبایی

 شادابی و روشنی پوست
 آبرسانی،جوان سازى و ماساژ

فر و رنگ مژه، اکستنشن، مو و مژه
اپيالسيون شمع،هاشور

وقرینه سازى ابرو، خدمات ناخن
 بافت و طراحی حنا

همراه با آموزش و ارائه مدرک
٣٨٤٤٧٧٧٠ 

 �مر�ز اپيالسيون گل آب
تخفيف ویژه اسفندماه سونيا

٣٨٨١٣١٩٤
٩٥٣٥٠٤٨٤/ ف

٩٥٢٧٦٤٠٤/ ف

�سالن تخصص
اپيالسيون شاداب
ميدان راهنمایی ٣٧٢٣٨٢٩٣

20%off
مرکز تخصصی اپيالسيون 

گلستان - کوثر
٩٥٣٢٠٧٣٥/ د٠٩٣٥٠٥٨٠٩٢٢

 �سالن تخصص

اپيالسيون 
تيما

فرامرز-سجاد-آزادشهر
٣٦٠٧٦٧٠٠

٩٥٢٥٨١٩٣/ ل

٩٥٢٦١٢٤٣/ ف

اپيالسيون خاطره 
(همه روزه ) با تخفيف

قاسم آباد - شریعتی ١۴
٣٦٢٣٩٤٣١  

�بوفه باشگاه بدنساز' و رزم
واقع در نوفل لوشاتو به اجاره 

داده می شود
٠٩١٥٣١٣١٦٢٣

٩٥٣٥٤٠١٤/ م

باشگاه آسا$ش
لوازم ورزشی و تاتامی فروشی

٠٩١٥٨١٠٥٨٥٥-٣٨٦٥٦٩٩٩
٩٥٣٥٧٧٣٩/ ف

٩٥٢٧١٣٠٣/ خ

سروش تندرست�(درمانگران سابق)
از  مراقبت  و  پرستار   ، پزشک  اعزام 
سالمندان ، بيماران وکودکان درمنزل

٣٦٠٤١٤١١

�� و ز$با$Nپزش

tپوشــا

�آرا$ش و ز$با$

ترt اعتياد

$خچــــــال

tپوشا

� و Nخدمات روانپزش
�روانشناس

سا$ر لـــوازم و اثاثه

�باشگاه ورزش

نگهدار' �ودt و 
سالمند

واگـــذار'

فروش فوق العاده
tپوشا

�سا$ر خدمات درمان
�Nو پزش

اپيالسيون

٩٥١٨٣٠١٦/ م


