
يكشنبه ١٢ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٧
٢٧

٣٧۶۵٨٣۵٩بلوارسجاد،بزرگمهرشمالی ٢ ساختمان پزشکان بزرگمهرفــوق تخصص نــو زاداندکتــــرعليـرضـا اســـدى
٣٨٩٣٧٣۵٣بلوار وکيل آباد هفت تير١ پذیرش با وقت قبلی عصرهامتخصص کودکان و نوزاداندکتــر محمد محمدزاده
٣٨۵۵٣۵٠۴ميدان  بيمارستان امام رضا اول خيابان رازى ساختمان پزشكان رازى ط۴متخصص قلب و عروقدکتر  وجيهه فغــانی

دکتـــــر 
محمود موالئی

جــــراح و متخصص کليــه و مجـــارى ادرارى - تنـــاسلی ، پـــروستــــات  
نــابــارورى ، بيمــاریهاى آميــــزشی    (احمدآباد - عارف ٢ ساختمان مهر طبقه ٣)

٣٧۶۴٠۴٧۵
٠٩٩٠١٩٧٢۵٨٨

                                       متخصصين چشــــم
دکتــــــر

 علی گلستانی
جــــراح    و 
متخصص 

چشم  ازُاتـــریش

عمل آب مــروارید بـه روش  ( فيـــکو )  
رفع نيـــاز به عينک بـا ليـــزیک (PRK)  جدیدتــرفمتو ليزیک
احمدآباد نبش عارف٢ ورودى درب شيشه اى شماره ۶ طبقه اول پذیرش باوقت قبلی

٣٨۴۴۴۴۵۴
٣٨۴٢١١۶٢
٣٨۴۴٧٠٢٢
صبـــــح  و  عصـــــــر

دکتر محمدصادق
اسکنـدرى فـرد

جـــــراح و متخصص
بيماریهاى  چشم

 ( PRK ) آب مروارید ( فيکو ) رفع نيــاز عينک به وسيله ليـــزیک  
نبش عارف ١ ساختمان آزاده طبقه ٢ عصرها همه روزه   ۴/٣٠  الی   ٩/٣٠

٣٨۴٢٨٨٣٨

                    جـراح و متخصصين  مغـز  و اعصاب  (اعصاب و روان)
٣٨۴۵۴٠٨٠روانپـــزشک ،اختالالت جنسی،خواب ،دردهاى عصبی و مشاوره -احمدآباد ، عارف ٢ ساختمان سپهردکتر علی کریمی شکيب
٣٧٣١٧٨٨١متخصص اعصاب و روان و مشاوره  صبح:نبش صارمی١(٣٨٨٢٩٩۵١ )عصر:نبش عبدالمطلب١   عليرضا اکرمی نژاد
٣٨۵٢۴٩١١ميدان بيمارستان امام رضا ساختمان آفتاب طبقه سوماعصاب  روان و مشاورهدکتــر فریبا فخرایی

                   پـــــزشکــان  فوق متخصص و متخصص 

                    خدمـــات روانشنــــاسی  و  مشــــاوره

                         دنــدانپــــزشکان متخـصـص و عمومـی

                                 مــــراکـــز تـــرک اعتيـــــاد

                       خدمــات پـوست - مـــو  
٣٨٨۴۴١٠١برداشت زوائد پوستی،ليزرموهاى رائد ، رژیم الغرى (پيروزى حر )  ٠٩٣۵۵۵٠٧١٢٨کلينيک پـوست اطبـا

٠٩٣٩٠١۴٣۶٢٧برداشتن خال،زگيل،ميخچه،غده چربی،برداشتن ناخن(احمدآبادبين بعثت ٢ و ۴) ٣٨۴١٧٠۵۶دکتر علی گلستانی
                                    تغــذیه و رژیـــم درمـــانی

تغــذیـــــه و  رژیـــــم
 درمــــــانی
احمدآبـــاد

کاظم اسالمـی
عضـــو انجمـن 

تغذیـــه ایــــران

مشـاورتغذیه،رژیم درمـانی و رشد (اطفال و بزرگساالن) 
آناليز ترکيبات بدن با دستگاه هاى پيشرفته، رژیم درمانی،(چــاقی و الغــــرى)

احمدآباد مقابل بيمارستان قائم نبش خيابان بهشت جنب بانک گردشگرى ساختمان حسينی طبقه ۴

٣٨۴۵٢٢۴٠
٠٩٣٨٧٨٠۶٢٢۵
٠٩١۵۵٧١٢۵۵٧

              آمبوالنس  و   خدمــــات پـــرستـــــارى درمنــزل

                                           شنــــوایی سنجــی 
٣٨۵٣۴١٣٠خيابان جهانبانی (چمــران) مقابل سه راه جم ساختمان شفــا طبقــه اولخدمـــات سمعــکحاجی اسماعيل اکبرى

٣۶٠١٢٠٩٩مشـــاوره ازدواج ،اختالفات زنـــاشویی ، افسردگی ، اضطراب ، وسواسســـالـــومه سپهــــرى
٣٨۴٨٠٠۶٢علی  صغرایی  - زناشویی،اضطراب،افسردگی  ازازدواج،اختالفات  پيش  ٠٩١۵۴٧٧۶٨٠٠مشاوره 

٣٨۴٧۶۵٧٠هيپنوتيزم درمانی،افسردگی ،اضطراب ، ازدواج ،خانواده ، وسواس ، ترس هامجيد  جليليان
مشاوره تخصصی خانواده ، ازدواج ، افسردگی وسواس -  مشاوره تلفنی ٩٠٩۵١١٨١١١مشاوره سجادى

کلينيک مشـــاوره ذهن بـــرتــــریـــن
مدیـــریت : ملت خـــواه

مشــاوره پيش ازازدواج ، اختالفــات زنــاشــویــی ،خــانـــوادگی ، اضطـــراب  
وســـواس ، کــودک ، تحصيـــلی - ( نبش معلم ۶٠ ساختمان پزشکان سينا ط ٣ )  

٠٩١۵٣٠١٠۴٢۵
٠٩١۵۵١٣٧٩١۵
٣٨۶۶٠٠١٣

حميد رضـــا اسحــاقـی 
روانشنـاس و مشاوره خانواده

مشـــاوره تخصصی قبل از ازدواج ،(PMC) ، بهبود روابط زنــاشویی ، مشــــاوره طالق   
درمان افســـردگی اضطراب ، وسواس - بين سيدرضی ٣٣ و ٣۵ ( مرکز مشاوره بهار اندیشه )

٣۶٠٣۶۴۵٠

٣٨۴٧١٩١٨مشــاوره تخصصی پيش از ازدواج ، اختالفــات زنـــاشویی ،افســـردگی ، وسواس زهرا وفــایی جهان
خليل  رحيمــی 

روانشنــاس بـــالينی
روان درمـــانگـــر و هيپنوتــــراپ  - درمـــان کليه مشکالت رفتـــارى ،  
٣٨۴٠٢٢۵۵روانـــی ،خــانوادگی ، تحصيــلی و اعتيــاد -  احمدآباد عارف ٢ ساختمان مهر

کلينيـــک راه اميـــــد
مشــــاوره تـــلفنی رایگـــان

بهبود رابط زنــــاشویی ، طالق ، افســــردگی ، 
اضطـــــراب ، تــــرس ، مشــــاوره قبل از ازدواج 
 خيابان راهنمایی - راهنمایی ٢٠/١ ساختمان نگار ط اول

 ٠٩١۵٣٢٢٢٨۶۴
٣٨۴٢۵٨٣٢
٣٨۴٢۵٨٣۶

٠٩٣٨١۴١۴٧۶١روان درمانی و مشاوره ازدواج،زوج ، افسردگی،اضطراب و ...روانشنــاس بـالينــیماریـه   مقـــدم

٠٩١۵۵٢٢٧٩۴٨مشـــاوره خـــانـــواده و کــــودک  -٣٨٩٠۵۵۶٠کارشناس ارشد روانشناسی بالينیمحمدرضــا موحدیــان فــر

کلينيــک نــویــن 
دنـــدانپـــــزشکی

متخصص درمــان  ریشه  و  ارتــودنسی ، زیبـــایی ،اطفال ،  ایمپلنت 
- ميدان ده دى به سمت بيمارستان امام رضا درمانگاه امام خمينی هالل احمر   ٣٨۵۵۶١٣٩طرف قرار داد  انواع بيمه ها تخفيف تــا ۵٠ 

دکتـــــــر  
شــاهيـن  رخ فــــروز

              بـا ١٧ ســــال تجــــربــه  ، ارتــــودنســـی  اطفــال  و بــزرگسال
بلوارمعلم بين ٨ و ١٠ برج پزشکان آبشار طبقه ٢+ واحد ٢٠۴-  ٣۶٠١۶٣٢٠ -٠٩١۵٣۴٧٠٢۵٠

دکتــــــر
جهانگير شيخی

دندانپـــــزشکی زیبــــایی - ارتــــودنسی - ایـمپــلنت - ليـــزر
دارنـده فلــوشيپ دندانپـــزشکـی زیبـــایـی و ایمپـلنت

Mashhad.Dental       ٣٨۴مشهد:بين سنـابـاد ۵٢ و ۵۴  پ ۶٧٠      تلفن :  ٠٨٩١١

دکتـــــــــر
رضـا شهر یــارى

ارتــودنسی ، ایمپلنت ، بـــا بهتـــرین کيفيت و شـــرایط پـــرداخت آســــــان
فلـــوشيپ ایمپلنت از  ICOI  آمــر یکا (٣٠ درصــد  تخفيف  کليه خدمــات)
٣ ۶ ٠ ٩ ٢ ٧ ۶ ۵ بين استقالل ۶ و ٨ پالک ۶ طبقه ۴   (عصــرها ۴  الی ٩ )       

٠٩٣٠٩٠٨٩۶١٣ طرف قرار داد بيمه هاى ایران، آسيا،آرمــان،بانک صادارات،پــزشک معتمد دانــا،(مطهرى شمالی) ٣٧٣١۵٧۵١دکتر نرگس عليپور

                مـــراکـــز درمــــانی  و ســـایــــر حـــرف  
٣٧۵٧۶٠٠۶تقاطع بلوار خيام و هدایت بين ۴٧ و ۴٩ (صبح ها) ٣٧٢٩٩٩٩٧دختــر یــا  پســر؟زهرا فرهمند راد
٣۶٠۶٧۵۵١(روزهــاى زوج ۴ الی ٧)   چهارراه فـرامـرز عبــاسیدختــر یــا  پســر؟الهام   نجــاتيــــان

٣٢٢۵٩٢٢۵پزشکی ،خدمات پرستارى ، حجامت ، برداشت خال - ميدان شهدا ، هاشمی نژاد ١درمــانگاه آفــرینش سالمت شبــانه روزى
٣٧۶۴١۴٣٣پزشکی و پرستارى در منزل، دندانپزشکی، واحد دیابت - سجاد مقابل خ ميالددرمــانگاه  ميالد

٠٩١۵۶۵٨۴۴٧٣ مـرکزسالمندان امداد شبـانه روزى بـا ١۵ سال سابقه ،مدیریت : موحدىخدمات پرستارى درمنزل

٠٩١۵۶۵۶١٣٢١  -   ٣٧۶۶٣٠٠۶آمبـوالنس خصوصی منشورتندرستی تــوس
٣٧٣١٧٨٨١صبح:نبش صارمی یک٣٨٨٢٩٩۵١ عصر:نبش عبدالمطلب١ روانپــزشکدرمان اعتياد کامياب
٠٩٣۵٨٠۵٧٧٧٩درمــان قطعی و شــرایط ویــژه (پيروزى بين ٣٢ و ميدان حر ساختمان۵۶) ٣٨٨۴۴١٠١کلينيک  سپهــرداد

٠٩٣٣٨٠٢٠٠۵٨بلوارميرزاکوچک خان،بلوار چمن ،چمن ٨٠ پالک ٢٧ - ٣٣۶۶٢٨٢٨دکتر امير حسين صميمی فردکلينيـک پــردیس نــور
٣٧۶۴١۴٣٣ســــم زدایـــی و  درمــــان نگهدارنده   (بلوار سجـــاد - مقابل خيابان ميالد)درمـانــگاه ميالد

تـلفــــنآدرستخـصـص نـام ونـام خانوادگی  تـلفــــنآدرستخـصـص نـام ونـام خانوادگی 

3تر�نگ 
غد�ر خم

کوبيده معمولی  ۵٠٠٠
قيمه و قورمه سبزى  ۴۵٠٠
کوبيده مخصوص،جوجه ومرغ   ۶٠٠٠

١٧-٣٦٠١٥٥١٦
٩٥٢٥٩٧٨٤/ ف٠٩١٥٣٠٧٠٣٧٧

 � آشپزخانه و غذا
آماده َمشت�

 آماده پذیرایی از کليه مجالس 
شما هستيم 

با کيفيت باال و قيمت مناسب 
(پخت شله)

نوشابه، ماست و ظروف رایگان
٣٣٤٤٢٠٢٤

 ٠٩١٥٨١٩٣٠٢٩
٩٥١٩٨٥٧٢/ ق

 آشپزخانه 
جهادنصر(زنبق)

 چلوجوجه ٢٠٠ گرمی ۶۴٠٠
چلو مرغ ران ۴٠٠ گرمی ۶۴٠٠

ميثاق ٣٨ -سجادیه ۶٧

قدیميان ٠٩١٥٩١١٢٤٣٧
 ٣٦٢٣٢٣٢٦

٩٥٢٠٠٦٣٠/ ق

ازدواج آسان
١۵موردخدمات عقد و عروسی رایگان
٠٩١٥٦٩٥١٩٣٥-٣٧١٣١٩١٢

٩٥٢٧١٣٤٠/ ق

گروه تشر�فات 
هتل بام طرقبه

برگزارى مراسم 
عقد عروسی، نامزدى و 
جشن تولد در بيش از 

نيمی از تاالرها و باغهاى 
مشهد همراه با یک 

شب اقامت در مجموعه 
توریستی هتل بام طرقبه

٠٩٠٣٢٠٧٠٠٩٧
٠٩٣٠٥٢٧٧٢٤٩

٩٥٢٩٤٨٩٩/ ف

تشر�فات 
بهشت 

٩٥٢٨٣١٤٥/ ق

 ترحيم
انجام کليه امور تدفين

و ترحيم  و ختم

٠٩١٥٥١٥٦٨٠٢
٣٦٠٧٥٠٩٧

www.ttbehesht.ir

تشر�فات
 ماندگار

ترحيم 
٠٩١٥٩٥٩٧١٠٧
٠٩١٥٩٥٩٧١٠٨

٩٥٢٨٩٦٠٦/ پ

تشر�فات سعادت
کيفيت را از ما بخواهيد

 باغ  و تاالر عقد و عروسی تخصص 
ماست -آرایشگاه عروس،  لباس 

عروس، آرایشگاه داماد، فيلمبردارى 
و آتليه ،ماشين عروس، گل آرایی 
ماشين عروس-... بدون سرانه 

قيمت  = بودجه شما 
٠٩١٢٨٤٣٣١٢٥

٩٥٢٨١٥٧٨/ ف٣٧٦٧٧٢٦٣

٩٥١٩٨٩٨٩/ ف

تشر�فات آسمان
نامزدى، عقد

عروسی تخصص ماست
 ٢۵ مورد خدمات به همراه شام 
اقساطی داراى منوهاى متفاوت 

همگام با شرایط اقتصادى شما
تلفن : ٣٦٠٧٠٩٧٥ 

همراه: ٠٩١٥٢٤٥٣٣١٠
www.peyvandeaseman.ir

٩٥١٨٠٤٥٦/ خ

 شر3ت 
پيوندآسان 

عقدو عروسی
رایگان

(عضو رسمی اتحادیه)
 با بيش از٧ سال سابقه

١- تاالر و باغ رایگان 
٢- آرایش تخصصی عروس

٣- لباس عروس
۴- كارت دعوت براى ٣٠٠ نفر

۵- ماشين عروس 
۶- گل آرایی ماشين 

٧- فيلمبردارى توسط آقا و بانو
٨- ١٠قطعه عکس 

٩- آتليه رایگان 
١٠- دسته گل عروس

١١- گریم تخصصی داماد
١٢- سفره عقد با ۵٠% تخفيف

١٣-تامين جهيزیه با تخفيف ویژه

٣٢٧٢١١٨٠
٣٧٢٣٥٩١٥

٠٩١٥٧٠٨٨٣٤٠

تاالر ترنم 
آماده برگزارى مجالس وليمه ترحيم 
و جشن هاى شما دوستان با قيمت  

استثنائی می باشد ٣٦٩٠٤٥٢٥
٩٥٢٧٨٤٠٨/ پ

تشر�فات ملل 
 کليه خدمات تا ۶٠درصد تخفيف

 ٠٩١٥٥١٩٤٠١٤
٩٥٢٤٨٩٤٠/ م٠٩١٥٧٠٥٣٨٢٨

تشر�فات قانع
تاالرباغ سرا(ورودى رایگان) 

نقد و اقساط
 ٢ نوع غذا با سرویس کامل

بستنی و  ميوه  و  شيرینی  نوع   ٣
قيمت فقط و فقط ؟؟؟؟؟

ویژه خدمات  مورد   ١٣ با  همراه 
       ٢-٣٦٠٣٥٠٠١ رایگان

٩٥١٧١٢٦٠/ ل٠٩١٥٣٢٥٤٢١٤

تشر�فات شLيب
تخفيف استثنایی هزینه هاى ترحيم 
@shakib-tashrifat       در دیماه
٠٩١٥٥١٠٤٥٨٥-٣٦٠١٩٢٨٢

٩٥١٨١٧٩١/ خ

باغ تاالر زنبق
با ٢ سالن زمستان�

 

٠٩١٥٩١١٢٤٣٧
٣٦٢٣٢٣٢٦

٩٥٢٩٠٥٨٥/ ق

٩٥٢٤٢٣٦٧/ خ

تاالر
 قو� سفيد

بدون ورودى 
  سفره عقد رایگان

 خدمات ویژه
 ٠٩٣٩٧٧٢٤٣٥٤

٣٤٢٢٢٤٨٨

تاالر هورا 
 در محيطی زیبا و دلنشين 

ميزبان کليه مجالس شما
٠٩١٥٣١٠١١٤٥-٣٥٥٩٢١٣٥

٩٥٢٠٦٠٦٥/ ف

٩٥١٧٢٥٣٥/ ق

باغ تاالر ترنج
با٢سالن و پارکينگ اختصاصی 

ميدان فهميده توس٣٣ 

کشف نيلوفر٩باغسراى ترنج

   ٠٩١٥٣٠٢٠٣٣٧
٠٩٣٩٦٤٣٠٦٦٥

باغ تاالر
 ابتدا� طرقبه

غذا ٣نوع
 عصرانه کامل 
همراه با کليه 

خدمات عروس و داماد
نفرى ١٩٠٠٠

٠٩١٩٢٥٩٨٣٢٩
٩٥٢٨٩٦٢٣/ پ

مجالس و مراسم

تاالر و باغسراآشپزخانه و غذا� آماده برگزار 3ننده مراسم

٩٥٢٩٦٥٥٤/ م

يكشنبـــه  ١٢   دى  ١٣٩٥،  شماره  ١٩٤٣٧
٢٧


