
پنجشنبه ١٩  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٣
٣٢

٩٥٢٨١٩٧٠/ د

فرش
�صابر
منصفانه خریداریم
١٠٠% باالترازدیگران
دستباف-ماشينی

قاليچه-پشتی
بدون تعطيلی-تلگرام

٠٩١٥٣١٨٠٢٦٠
٣٦٠٨٦٢١٠

٩٥٢٧١٩٥١/ ف

 �فرش سجاد
خریدار فرش هاى دستباف و 

ماشينی قاليچه کهنه و نو 
٠٩١٥٣١٥٩٤٥١-٣٧٢٤٤٤٥٤

فرش سّيد
خرید ١٠٠% باالتر از همه جا

ماشينی-دستباف

 ٣٦٢٢٥٠٥٤
٠٩١٥٧٠٩٣٠٠٨

٩٥٢٤٧٧١١/ ل

٩٥٣٢٦٣٧٧/ د

فرش
خر�د ١٠٠ %به قيمت واقع�

دستباف 
ماشينی - قاليچه
بدون تعطيلی - موسوى

٣٨٩٣٥١٤٥
٣٧٢٤٦١٩٣

 ٠٩١٥٣٠٠٠٦٢٠

 �فرش منصور
بهترین خریدار فرش هاى 

دستباف و ماشينی 
بدون تعطيلی 

شستشوى تخصصی فرش هاى 
دستباف انجام می گردد 

٠٩١٥١١٠٥٠٣٦
٩٥٣١٩٦٧٥/ م٣٧٢٣٦٠٢٢

 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

٩٥٣٠٩٧٤١/ ل

فرش 
ا3رم�
خریداریم عادالنه 

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

 ٣٦٠٥٦٠١٠
٣٦٠٩٥٠١٠
 ٣٨٧٨٠٠٧٤

٠٩١٥١١٨٢٠٠٠
مشاوره و بازدید رایگان

فروش تش=، 
لحاف، بالش و... 

٢٠ درصد تخفيف 
مدت محدود 

نبش پاسداران١
فروشگاه جامه خواب 

٣٢٢٢٧٧٩٩
٩٥٣٥٥٦٦١/ ق

مار3ت فعال
نبش صيادشيرازى٣١ کليه لوازم 
واجناس، فروش عالی حدودا ۶۵م 

٠٩١٥٩٣١٢٧٦٨
٩٥٣٦٠٠٠٠/ ق

قفسه انبار 
و فروشگاه 

 تجهيزات فروشگاهی
٣٧٢٩٣١٣١

 ٠٩١٠٥١٠٨٦٠٠
٩٥٢٠٩٧٦٧/ م

٩٥٣٥٣٠٤٤/ ف

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

٠٩١٥٥١٣٧٩٨٣

خر�د و فروش قفسه 
دست دوم   

خراسانی ٠٩١٥٢٤٠٧٠٢٠
٩٥٢٩١٨٨٧/ ف

3تر�نگ با موقعيت بسيار عالی
با لوازم و فروش عالی واگذار 

می گردد فی ۵۵ م بلوار فردوسی
نبش بهارستان ٠٩١٥٠٧٦٠٥٤٠

٩٥٣٥٩٢٢٦/ ف

مغازه 3باب� با لوازم 
به رهن  و اجاره داده می شود 

طبرسی شمالی ٣٠ بين مزینانی ۶ و ٨
٠٩٣٩٣٩٨٠٣٥١

٩٥٣٥٨٩٠٨/ ف

 سوپرمار3ت بسيارشي=
 موقعيت عالی بفروش یاواگذارميشود

٠٩١٥٤٠٦٤٩٢٤ 
٩٥٣٥٩٣٥٠/ ق٠٩١٥٥١٩٧٧٩٧

واگذار� سوپر پروتئين 
در یوسفيه قاسم آباد با ٨ سال 

سابقه کار و فروش عالی 
٠٩١٥١٠٣٩٥٥٧

٩٥٣٥٤٦٣٨/ 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

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

٠٩١٩٩٠٨٤٥٣٩
٩٥٣٥٦٧١٠/ ف

واگذار� مغازه مرغ بر�ان
ومناسب فست فود با وسایل 

در حدنو قاسم آباد
٠٩١٥٥٢٣٢٩٠٧

٩٥٣٥٨٠٣١/ ق

٩٥٣٥٦٦٧١/ ق

Aفست فود،فالفل سل � واگذار
 باسابقه درحال کار منطقه زوارى 
با آموزش ودکورشيک در٢طبقه با

 ١٠٠٩١٥٣١٩٥١١٧مترحاشيه

واگذار� آشپزخانه 
در حال کار با شرایط عالی

 (فی ٢٢ م یا معاوضه باخودرو)
٠٩١٥٥٢٢٤٠١٨

٩٥٣٥٧٢٧٠/ ف

آشپزخانه در حال 3ار 
با موقعيت عالی واگذار می گردد 

٠٩١٥١٠٠١٦٠١
٩٥٣٥٨٩٤٨/ ر

واگذار� �ا شرا3ت
 کبابی و دیزى سرا با مکان بهداشتی 

و دلنشين و اشتراک ثابت
 ٠٩٠٣٧٩١١٥٨١

٩٥٣٥٩٠٥٩/ ف

مغازه بدليجات 
با درآمد عال�
به صورت یکجا واگذار

 می گردد فرصتی استثنایی 
براى سرمایه گذارى 

در بازار شب عيد
٠٩٣٧٠٧١٠٨٢٤

٩٥٣٥٩٢٧٥/ ف

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

عالی درمحدوده ١٧ شهریور 
٠٩١٥٢٩٠٠٠٧٣

٩٥٣٥٦٣١٤/ ف

3ليه وسا�ل 3باب� و حليم
در حال کار واگذار می شود
 بين دانش آموز ٣٢ و ٣٠

٩٥٣٥٥٦٢٢/ ف٠٩٠٣٣٧٦٧٩٥٥

3باب تر�3 و فست فود
در حال کار با کليه لوازم و امکانات 

درحد صفر واگذار می گردد
٠٩١٥٣٥٨٢٨٢٢

٩٥٣٥٩١٠٧/ ل

 �واگذار� مغازه عطار
یا فروش یکجاى لوازم 

با قيمت مناسب
٠٩١٠٥١٠٥٤٥٦

٩٥٣٥٩٧٨٤/ ق

واگذار� سوپر 
با موقعيت خوب و فروش باال به 

متراژ ٣٠ متر جنب مسجد و مدرسه 
٠٩٠١٩١٢٢٩٤٥

٩٥٣٥٩٦١٩/ ف

سوپر مار3ت
در موقعيت خوب

 واقع در قاسم آباد حجاب با 
سابقه طوالنی واگذار می شود

 ٠٩٣٥٧٢٣٠١٣٣
٠٩٣٨٠١٥٥١٧٦

٩٥٣٥٨٢٢٧/ ف

واگذار� ساندو�چ� 
 درحال کار با ۴سال سابقه 

موقعيت عالی تماس ٨ الی ١٢
 ٠٩١٥٧٠٠٨٩٠٩

٩٥٣٥٩٢٦٢/ ف

واگذار� فست فود
بسيار شيک در حال کار در 

منطقه طالب بلوار مجلسی
٠٩١٥١١٣٠٦٩٠

٩٥٣٤٧٩٢٣/ ق

واگذار� مغازه در عبدالمطلب
با دکوراسيون داخلی موقعيت 

عالی، ترجيحا کيف و کفش
٠٩١٥٨٩٠٣٩٤٤

٩٥٣٥٩١٩٤/ ف

لبنيات سنت� دامداران 
قوچان دهمين شعبه

خود را واگذار می نماید
٠٩١٥١٠٢٦٧٦٩-٣٦٢٠٦٧٩٤

٩٥٣٤٨٨٣٥/ ف

3تر�نگ و غذا� آماده 
در حال کار واگذار می گردد 

( قاسم آباد)
٠٩١٥٥٥٧٥٧١١

٩٥٣٥١٣٠٣/ ف

سالن آرا�ش� واقع 
در هنرستان

 با کليه لوازم واگذار می گردد.
٩٥٣٥١٦٧٦/ ق٠٩١٥٧٠٠٣٨١٨

واگذار� بدليجات 
با اجناس شهرt نو�د ز�ر ف� 

 

٠٩١٥١٥٨٥٥١٨
٩٥٣٥٧١٣٨/ ف

3ليه لوازم �= فست فود 
اعم از یخچال ،فریزر ،کالباس و ميز و 

صندلی به قيمت توافقی بفروش
 می رسد ٠٩١٥٨٩١٤٨٠٩

٩٥٣٥٩٨٦٢/ ف

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

    ٠٩٣٥١٢٢١٦٣٦
٩٥٣٥٤٣٧٩/ م٠٩١٥٨٩١١٥٤٢

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

٩٥٣٥٨٣٧١/ فقيمت ٠٩١٠٥٥٣٠٧٣٩

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

 فریزر، قصابی           نقدى
٠٩١٥٣٢٣٢٦٨٦ 

٩٥٢٦٠٢٨٨/ ف

٩٥٣٤٨٢٤٢/ ط

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

به صورت نقد، حمل ونقل رایگان
 ٠٩١٥٢١٦٢١٦٠

٩٥٣٤٨٢٥٤/ ط

خر�دار �خچال
 به قيمت خيل� خيل� باال

ویترینی ،ایستاده ،شيشه خم، نقد
٠٩١٥٥٠٤٢٨٩٤

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

قابل توجه 3ليه 
 tپوشا �فروشگاه ها
که قصد انصراف از شغل 
خود را دارند کليه اجناس 
شما را به صورت منصفانه 

و نقدا خریداریم 
 ٠٩٣٣٣٧٢٤٥٣٥
٠٩١٥٣١٣٦٥٢٠

٩٥٣٥٤٤٩٨/ ف

حراج تKرار 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

به دليل مسافرت
تعدادى لباس نو زنانه و مردانه 

در منزل بفروش ميرسد
٠٩١٥٣٣٨١١٩٢

٩٥٣٥٥٧٢٤/ ق

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

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

٩٥٣٥٣٩٤٣/ ق

3مپ رها�� گلمKان 
ما در حال انجام سخت ترین 

کار دنيا هستيم
بازسازى یک انسان
 با کمترین هزینه 

همراهی بيمار از درب منزل 
٠٩١٥٩٨٠١٧٦٢
٠٩١٥٥١٢٩٩٥٦

٩٥٣٣٩٤٢٠/ ش

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

 �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

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 

مشاوره خانواده 
 (طالق- ازدواج) درمان 

اضطراب، افسردگی و سواس
 ٣٨٤٦٢١٥٢-٠٩٣٦١٣٨٣٣٤١

٩٥٣١٩٩٤٥/ ب

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 

٩٥٣٥٨٣٥١/ پ
٣٧١٢٧١٣٧

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

٩٥٢٥٣٠٥٩/ م٠٩٣٠٦٣٣٣٠٥٨ 

OFF50%
خدمات فوق تخصصی

 ناخن، مژه 
٩٥١٠٧٤٤٤/ ف٠٩٣٥٠٧٧٧٤٣٠

خدمات پوست- ابرو 
 ۶٠درصد تخفيف

٠٩١٥٣٢٢٠٢٨٠
٩٥٢٨٤٨٩٨/ ق

٩٥٣٤٤٠٩٩/ م

ز�با�� شاد�ا
تخصص رنگ و الیت و تتو 

هاشور ابرو
٣٨٦٨٣٣٠٩-٣٨٨٢٠٧٠٥

تخصص� رنگ و مش 
کوتاهی و ميکروپيگمنتيشن

٠٩١٥٥١٧٦٦٧٠-٣٨٨٢٦٩٠٠
زیبایی پرین- بلوار فردوسی

٩٥٢٨٧٩٥٦/ ف

٩٥١١٤١٩٦/ پ

خدمات ابرو هاشور
چشم و ...  با متد جدید 

ميکرو پيگمنتيشن 
با تجربه ١٢ساله 

توسط ليسانسيه پرستارى 
پارسانا (سجاد) 
همراه با آموزش

٠٩١٥٦٦٦٧٧١٧

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 

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

٠٩٣٨١٥٥٢٠٩٦
٩٥٣٥٠٥١٣/ ف

Aپنجاه 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

سالن تخصص� 

اپيالسيون 
تيما

فرامرز-سجاد-آزادشهر
٣٦٠٧٦٧٠٠

٩٥٢٥٨١٩٣/ ل

مر3ز اپيالسيون گل آب� 
تخفيف ویژه اسفندماه سونيا

٣٨٨١٣١٩٤
٩٥٣٥٠٤٨٤/ ف

٩٥٢٧٦٤٠٤/ ف

سالن تخصص�
اپيالسيون شاداب
ميدان راهنمایی ٣٧٢٣٨٢٩٣

خانه سالمندان باران 
محيطی زیبا و آرام و کادرى 

مجرب (هفت تير ٢٣) ویالیی ٩
٠٩١٥٢٤٧٠٥٨٦

٩٥٢٧٩٠٢٢/ ف

٩٥٣٣٢٤٨٩/ ق

سالمندان بصيرت 
با ارائه خدمات توانبخشی جهت 
مراقبت از سالمندان شما سجاد

٠٩١٢١٤٨٨٧٦٧نبش مرجان٨

پزش�K و ز�با��

tپوشــا

آرا�ش و ز�با��

ترt اعتياد

�خچــــــال

tپوشا

لوازم واثاثه فروشگاه�

خدمات پرستار� و 
ماما��

خدمات روانپزش�K و 
روانشناس�

نگهدار� 3ودt و 
سالمند

3اال� خواب

�واگـــذار

فروش فوق العاده
tپوشا

سا�ر خدمات درمان�
�Kو پزش

اپيالسيون

٩٥١٨٣٠١٦/ م


