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٣٥

٣٨۵۵٣۵٠۴ميدان  بيمارستان امام رضا اول خيابان رازى ساختمان پزشكان رازى ط۴متخصص قلب و عروقدکتر  وجيهه فغــانی
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

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 - مو  
٣٨٨۴۴١٠١برداشت زوائد پوستی،ليزرموهاى رائد ، رژیم الغرى (پيروزى حر )  ٠٩٣۵۵۵٠٧١٢٨کلينيک پـوست اطبـا
دکتـــر  ِاروین 

پوست  و  مو
جراحی ، چروک و لک، ميکرودرم،مزوتراپی، بيماریهاى آميزشی، پر سينگ گوش وناف ، اسکارحاملگی
  تعریق بغل، ریزش مو، الغرى موضعی، جوش، خال، زگيل ،موهاى زائد - آزادشهر نبش ۴ راه ميالد پزشکان ٧٧ -  ط ٣

٠٩١۵٣١٧٨۴٠١
٣۶٠٣٨٠۵۶

                                    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

٣٨۴٧١٩١٨مشــاوره تخصصی پيش از ازدواج ، اختالفــات زنـــاشویی ،افســـردگی ، وسواس زهرا وفــایی جهان
٠٩٣٩٧۴٠٠۵٢٨مشاوره قبل وبعد ازدواج ، طالق ،مهارت هاى کالمی و رفتارى زوجين و کودک ، با ١٠سال تجربه کارشناس ارشد روانشناسیخـانـم هــــراتی

مــرکـــز  مشــــاوره 
تخصصی رهيــــاب

نخستين و تنها مـرکـز تخصصی غير دولتی آموزش و درمان مسائل جنسی 
www.rahyabclinic.com   زوج ، خانواده و اختالالت روانشنــاختی

٣٨٣٨٣١٩٣
٠٩٣٣٣١٨٠٩۴٣

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

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

خليل  رحيمــی 
روانشنــاس بـــالينی

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

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

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

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

                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

٣٧۶٨١۴٣۴کوى امير،توس ۵ تقاطع ٢٠مترى   ٠٩١۵۵٢٠٩٢٩٨درمــان اعتيــاد رهــادکتر قاسم پرهيزگار

٠٩٣۵٨٠۵٧٧٧٩درمــان قطعی و شــرایط ویــژه (پيروزى بين ٣٢ و ميدان حر ساختمان۵۶) ٣٨٨۴۴١٠١کلينيک  سپهــرداد

٣٧٣١٧٨٨١صبح:نبش صارمی یک٣٨٨٢٩٩۵١ عصر:نبش عبدالمطلب١ روانپــزشکدرمان اعتياد کامياب
٣٧۶۴١۴٣٣ســــم زدایـــی و  درمــــان نگهدارنده   (بلوار سجـــاد - مقابل خيابان ميالد)درمـانــگاه ميالد
٠٩٣٣٨٠٢٠٠۵٨بلوارميرزاکوچک خان،بلوار چمن ،چمن ٨٠ پالک ٢٧ - ٣٣۶۶٢٨٢٨دکتر امير حسين صميمی فردکلينيـک پــردیس نــور

تـلفــــنآدرستخـصـص نـام ونـام خانوادگی  تـلفــــنآدرستخـصـص نـام ونـام خانوادگی 

خر�د و فروش قفسه 
دست دوم   

خراسانی ٠٩١٥٢٤٠٧٠٢٠
٩٥٢٩١٨٨٧/ ف

خر�د و فروش 
قفسه رگال   

٣٢٢٨١٥١٣-٠٩١٥٣٢١٠٥٩٠
٩٥٢٨٣٢٢٦/ ف

سردخانه 
۴×٣ با موتور 3DVM  ۴×٢ با 
موتور 2Bitzer آلمان - فروشی

٠٩١٥٣١٤٣٥٩٧
٩٥٢١٧٠٨٢/ ل

قفسه انبار 
و فروشگاه 

 تجهيزات فروشگاهی
٣٧٢٩٣١٣١

 ٠٩١٠٥١٠٨٦٠٠
٩٥٢٠٩٧٦٧/ م

�خچال ٢ متر� - ٢رو
کم کار، هود آلومينيوم 

٧ متر در ١,۶٠متر همراه با کانال
٠٩١٥١١٦٢٨٥٣

٩٥٢٩٨١١٧/ ف

٩٥٢٧٥١٦٩/ پ

خر�دوفروش
قفسه-رگال

٠٩١٥٥١٩١١٦٠-٣٢٢٤١١٣٢

سوپرمار3ت حاشيه بلواررضا
با  دانشگاه  جنب  (احمدآباد) 
موقعيت مناسب واگذار می گردد. 

٢٠ م ٠٩٣٥٣٧٩٠٨٥٦
٩٥٣٠١٢٢٧/ ف

مغازه 3باب� 
درحال کار واگذار می شود 

خيابان رسالت بين ٩٧ و ٩٩ 
٠٩١٥٩٠٤٨٢٩٢قنبرى 

٩٥٢٩٨٢٤٨/ م

واگذار� مغازه 3فش 
فروش� با د3ور و اجناس

با ۶ سال سابقه خوشنام
٠٩١٥٥١٣٣٢٦٥

٩٥٢٩٨٠٢١/ ف

v3ود vپوشا �واگذار
بهترین منطقه قاسم آباد

 چهارراه مخابرات
٠٩٣٥٣٤٩٣٧٧١

٩٥٣٠٠٨٣٢/ ق

واگذار� 3ارگاه 3ي? و 
3لوچه با برند� معتبر
با درآمدى عالی ماهيانه ١۵م

٠٩١٥١٠٠٨٤٧٨
٩٥٢٩٦٥١٨/ ف

آشپزخانه درحال 3ار
در منطقه سيدى واگذار می شود

تماس ١٢ به بعد
٩٥٢٩١٣٣٧/ ل٠٩١٥١١١٤٢٤٦

واگذار� رستوران 
در حال کار با موقعيت عالی به 

صورت توافقی به علت مسافرت 
٠٩٣٦٢٦٠٢٧٥٧

٩٥٢٩٧٠٥٠/ ف

واگذار� فور� 3اف� شاپ
بولوار معلم فی: ٣۵ ميليون

٠٩٠٣٩٢٦٦٢٠٨
٩٥٢٩٢٧٣٧/ ق

ها�پر مار3ت 
با شرایط عالی واگذار می گردد 

٠٩١٥٣٢٩٢٩٣٤
٩٥٣٠٠٨٣٧/ ر

واگذار� آرا�شگاه 
زنانه با امتياز   

٣٣٧٦٨٥٩٣
٩٥٣٠٠٣٣٦/ ف

مغازه شير�ن� فروش� 
با کليه لوازم واگذار می شود

 در موقعيت مکانی عالی 
٠٩١٥٣٢٥٢٢٧٦-٣٥٤٢٠٢٨٠

٩٥٣٠٠٥٣٤/ م

واگذار� لبنيات در حال 3ار 
واقع در جاده شاندیز بين ویرانی ٣٣ 

و ٣۵ به صورت شرایط و یا شراکت 
٠٩١٥٣٠٣٤٩٣١

٩٥٣٠١٢٢٥/ ف

سوپر مار3ت در حال 3ار
با درآمدماهانه ٨ م دارنده دستگاه 

عابربانک واگذار می گردد
٠٩٣٥٦٣٦٨٢٠٤

٩٥٢٩٧٠٣٧/ ف

به دليل مسافرت 
رستورانی در حال کار در محدوده 
١٧ شهریور با لوازم فورى واگذار 

می گردد    ٠٩١٥٢٩٠٠٠٧٣
٩٥٢٩٨٢٣٦/ ف

واگذار� لبنيات سنت�
با فروش و سود عالی

٠٩١٥١٥٩١٥٥٢
٩٥٢٩٦٠٣٧/ ط

�واگذار
 امتياز 

مجموعه بزرگ پذیرایی
(تاالر و رستوران)

 ٠٩١٥٥٠٨٣٩١٢
٠٩١٥١٠٨٢١٦١

٩٥٢٨٦٠٩١/ پ

واگذار� لوازم آرا�ش�
در بلوار معلم با ١٢ سال سابقه 
کار با تمام لوازم و فروش عالی

٠٩١٥٧٩٩٦٢٥٣
٩٥٢٩٨٨٤٧/ ف

واگذار� آشپزخانه با موقعيت 
خوب با تمام امNانات

در حال کار
٠٩١٠٥٦٢٠٩٢٤

٩٥٢٩٥٧٥٩/ ف

واگذار� سوپرمار3ت موقعيت
 عال� فدائيان اسالم بين ١١و١٣ 
-حضورى: بابا  حاج  جگرکی  جنب 
١٢تا٢         ٠٩١٥٥١٢٦٤١٤

٩٥٣٠١٠٢٢/ ق

و  رستوران  لوازم  3ليه 
آشپزخانه �Nجا فروش� 

 ٠٩١٥٦٥٠٠١٧٣ مومنی
٩٥٣٠٠٨٣٤/ م٠٩١٥١٠٩٧٠٣١

اجناس مغازه 
پوشاک بچه گانه به همراه دوربين و 

دزدگير یکجا واگذار می گردد
تماس١۴      ٠٩٣٦٨١٧٠٩٠٥

٩٥٣٠١٣٥٩/ پ

 واگذار� سوپرمار3ت 
 در حال کار محدوده طالب

 ٧م رهن- ٢٨م واگذارى 
٩٥٢٩٩٠٠٥/ م ٠٩٠٣٩٥٥٠٤٣٧

(فروش)
فروش کليه لوازم کارواش 

با قيمت مناسب و توافقی
٩٥٢٩٩٦٥٤/ ر٠٩١٥١٠١٨٠٠٥

 فست فود درحال 3ار
 باموقعيت خوب در عبدالمطلب 

واگذار می گردد
 ٠٩٣٥٩٤٣٩٦٤٣

٩٥٣٠٠٧١١/ ق

 مل�N با موقعيت عال� 
 جهت کارهاى فست فود با لوازم 

واگذار می شود ( راهنمایی)
٩٥٢٩٩٧١٠/ م٠٩١٥٥٢٢٣٩٦٧ 

مغازه در مجتمع ا3سين 
 باموقعيت عالی واگذار می شود

٠٩٣٥٧٣٩٤٥٦٤ 
٩٥٢٩٨٧٨٥/ ق

واگذار� فروشگاه 
لوازم تحریر و معمارى محدوده 
دانشگاه معمارى و چند مدرسه 

٠٩١٥٨٠٢٦٩١٦
٩٥٣٠١٠٩٤/ ف

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

 فریزر، قصابی           نقدى
٠٩١٥٣٢٣٢٦٨٦ 

٩٥٢٦٠٢٨٨/ ف

٩٥٢٢٤١٦٨/ ط

خر�دار �خچال
 به قيمت خيل� خيل� باال
ویترینی ،ایستاده ،شيشه خم،فقط نقد

٠٩١٥٥٠٤٢٨٩٤

٩٥٢٩٥٥٢٢/ ط

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

٠٩١٥٥٠٨٠٩٤٨

٩٥٢٢٤١٦٢/ ط

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

به صورت نقد، حمل ونقل رایگان
 ٠٩١٥٢١٦٢١٦٠

فر�زر الNترواستيل 
دو درب ایستاده 

(بدون برفک) نقره اى 
٩٥٢٩٨٤١٦/ ف٠٩٣٦٦٤٧٢٣٦١

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

3ت ت? چرم و مخمل
اسپرت ، شلوار و پيراهن مردانه، 
زنانه ، بچه گانه و چوب لباسی عمده 

٠٩١٥٢٠٨١٢٢٠نصف قيمت
٩٥٢٩١٣٨٤/ ل

vپوشــا

�خچــــــال

vپوشا

�واگـــذار

٩٥٣٠١٣٠٨/ م

٩٥١٨٣٠١٦/ م

پنج شنبـــه  ١٦   دى  ١٣٩٥،  شماره  ١٩٤٤١

٣٥


