
شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٨
٥٤

با توجه به احتمال تغيير فيلم پس ازچاپ   
ا?ران فيلم را به صورت تلفن& ?نترل فرماRيد

نگارخانه ها
  ضلع غرب� پارs ملت، مجتمع امام رضا(ع)نگارخانه امام رضا(ع)

sشمال�نگارخانه مير �خيابان صاحب الزمان(عج)، نبش مولو

 بلوار و3يل آباد، ابتدا� و3يل آباد ٢٣، پالs ٢٨/١نگارخانه سياوشان

 بين  هاشميه ٢٠و٢٢ ساختمان حوزه هنر� خراساننگارخانه اشراق

 خيابان 3وهسنگ� ١٧، پالs ١٦نگارخانه رضوان

 خيابان انقالب اسالم�(بهار)، خيابان جهاد، جهاد ٣ ، پالs ١٩نگارخانه گلستانه

فرهنگسرا
٣٦٦٢٩٩٠٨قاسم آباد، نبش استاد �وسف� بعد از دانشگاه مهندس� آزاد اسالم�خانواده

٣٧٥١٣٣٨٠-  ٣٧٥٢٩٣٧٣بلوار خيام شمال� بلوار هدا�ت غرب� بوستان حجابحجاب

�٣٨٤١٠٦٠٢ميدان جمهور� اسالم�)فلLه تلو�ز�ون ( جنب پمپ گازپا�دار

٣٢٣٣٩٩٩٧  بلوار شهيد مدرس ٬ مدرس ١٠  جنب بنياد شهيدبهشت

٣٨٤١٠١١١بوستان 3وهسنگ�3ودs و آ�نده

٣٣٦٥٨٥٠٠بلوار مصل�، بلوار ٢٢ بهمن، تقاطع شهيد شيرود�غد�ر

٣٨٦٦٥٨٣١و3يل آباد آخر بلوار هفت تير داخل پارs اللهرسانه

٣٣٦٦٨٠٢٢داخل پارك وحدتز�ارت

سامانه پيام= ٢٠٠٠٩٩٨ (عنوان+قيمت)
          

تلفن قيمت /  تومان کتاب
٨٠٠٠٠٩٣٨٧٧٦٧٠٥٤بسته ارشد روانشناس� بالين� 

خر�دوفروش 3ليه   3تب درس�،3م= 
درس�،3نLور� از دبستان تادانشگاه�

(گاج نقره،مبتLران،سر� عمران،برق،مدرسان و.  .  )
3ليه رشته ها

٩١٥٩٠٣٧٠٠٩توافق�

پ= ناقص فيز�= و ر�اض� 3نLور آسان است
 و شيم� آفبا ومهرپور 

٩٣٩١٨٤٧١٦٧توافق�

فيز�= و ر�اض� 3نLور آسان است 
�تدر�س مهندس مسعود

٩٣٣٣٢١٥٤٣٨توافق�

٩١٥٥١٨٠٢١٧توافق�3تابها� ارشد ميLروبيولوژ� وزارت بهداشت

خر�د وفروش 3تب درس�،3م= درس� وجزوات 
ازدبستان تا دانشگاه(گاج نقره ا�،خيل� 

سبز،مبتLران،مهروماه و....)3ليه رشته ها
٩١٥٩٠٣٧٠٠٥توافق�

٩١٥١٦٧١٩٦٧توافق�مجموعه 3تاب ها� قهوه ا� 3انون 3اردان� الLترو تLني=

١٠٠٠٠٠٩٣٦٨٧٣١٣٠٣بسته 3امل و نو ارشد تربيت بدن�.سنجش و دانش

خر�د وفروش 3تب درس�،3م= درس� وجزوات 
ازدبستان تا دانشگاه(گاج نقره ا�،خيل� 

سبز،مبتLران،مهروماه و....)3ليه رشته ها
٩٣٧٥٨١١٨٣١توافق�

٩١٥٢٠٤٣٠٠٤توافق�آ�ين دادرس� د3تر خالق� آخر�ن چاپ

٩١٥٢٠٤٣٠٠٤توافق�جزا� اختصاص� د3تر صادق�.     آخر�ن چاپ

٣٨٤٣٤٤٥٥انجمن حماRت از بيماران ?ليو0

٣٢١٧٩٥٠٠موسسه آبشار مهربانيها

٣٣٦٦٣٦٣٦انجمن حماRت از بيماران تاالسم&

٣٥٢٢٤٤٧٢انجمن حماRت از بيماران سرطان&

٣٢٢١٢١٩٥آبشار عاطفه ها(مول& الموحدRن)

٣٢٧٠٣٦٤٣موسسه خيرRه انوار الزهرا(س)

٣٨٤٥٧٣٧٥موسسه حماRت از بيماران آسيب پذRر توس

٣٨٦٧٠٨٥٠خانه فرشتگان(اRتام)

٣٨٩٠١٣٥٩موسسه عاشقان ظهور حضرت مهد0 (عج)

٣٨٦٤١٨٤٠موسسه آفتاب (معلوالن ذهن& دختر)

٣٣٧٣٠٠٢٤آبشار عاطفه ها

٣٢٢٤٤٤٤١بنياد پيشگير0 از دRابت

٣٢٢٢٧٥٤١موسسه ام االئمه(س)

خيریه ها

شروع نام سينما ساعت  و  فيلمها  تلفنعنوان 
نبردخليج فارسسيمرغ

(٢١:٥٠-١٨:٤٠-١٧:٠٥-١٦)٣٦٢٠٤٠٦٣
هلن(٢٢-٢٠:٢٠-١٨:٤٠-١٥:٣٥)سيمرغ

افسونگر(٢٢-٢٠:٢٠-١٥:٣٠)سيمرغ

ماح&(٢٠:٠٥-١٧) شاباش(١٧:٤٥)سيمرغ

سالم بمبئ&(٢١:٤٥-١٩:٤٥)سيمرغ

خوب ،بد ،جل4(٢١:٣٥-١٩:٣٥-١٧:٣٥)سيمرغ 

٣٨٨٣٧٠١١مبار�(١٧)نبردخليج فارس(١٨:٣٠-١٦)پيروزى 
خوب، بد ،جل4(٢١:٤٥-١٩:٤٥-١٧:٤٥-١٥:٤٥)پيروزى 

سالم بمبئ&(٢١:٤٠) افسونگر(٢٠-١٥:٢٠)پيروزى 

٤٣٣٣٠٠٠٣مبار�(١٦)خوب،بد،جل4(٢٠-١٨)شهر فيروزه نيشابور سالن١
افسونگر(٢٠-١٦)وارونگ&(١٨)شهر فيروزه نيشابور سالن٢

هلن(١٨-١٦)مبار�(٢٠)شهر فيروزه نيشابور سالن ٣
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