
دوشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٠
٢٩

VIP عروس
٠٩١٥٥١٧٦٦٧٠-٣٨٨٢٦٩٠٠

(پرین )بلوار فردوسی
٩٥٢٨٧٩٥٣/ ف

٩٥١٨٦٤٣٠/ ب

 هاشور و 
قر�نه ساز� ابرو 

 طراحی ٣بعدى،قاب وسایه 
ابرو،خط و سورمه چشم

 خط لب، زیر نظر استاد دانشگاه 
داراى مدرک از اروپا

٣٨٤٤٧٧٧٠ 

OFF50%
خدمات فوق تخصصی

 ناخن، مژه 
٩٥١٠٧٤٤٤/ ف٠٩٣٥٠٧٧٧٤٣٠

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

٠٩٣٨١٥٥٢٠٩٦
٩٥٣٥٠٥١٣/ ف

٦٠درصد تخفيA پLيج 
عروس 

 کراتينه مو،هاشور،تتو و خدمات مژه
٠٩٣٣٠٣٣٣٢٤٧

٩٥٣١٩٠٧٧/ ق

Aپنجاه درصد تخفي
هدیه ما به شما 

جدیدترین خدمات زیبایی
٠٩١٥٦٢٢٢٨٥٠-٣٧٦٠٤٧٦٥

٩٥٣٥٠١٤٠/ پ

٩٥٢٧٦٤٠٤/ ف

سالن تخصص�
اپيالسيون شاداب
ميدان راهنمایی ٣٧٢٣٨٢٩٣

٩٥٢٦١٢٤٣/ ف

اپيالسيون خاطره 
(همه روزه ) با تخفيف

قاسم آباد - شریعتی ١۴
٣٦٢٣٩٤٣١  

مر3ز اپيالسيون گل آب� 
تخفيف ویژه اسفندماه سونيا

٣٨٨١٣١٩٤
٩٥٣٥٠٤٨٤/ ف

20%off
مرکز تخصصی اپيالسيون 

گلستان - کوثر
٩٥٣٢٠٧٣٥/ د٠٩٣٥٠٥٨٠٩٢٢

سالن تخصص� 

اپيالسيون 
تيما

فرامرز-سجاد-آزادشهر
٣٦٠٧٦٧٠٠

٩٥٢٥٨١٩٣/ ل

مجتمع آفتاب
اعزام نيروى خانم جهت نگهدارى 
از سالمند و کودک شما در منزل

٣٦٦٣٩٨١٧-٣٦٦٣٣٤٦٩
٩٥٣٥٣٤٣١/ ل

پذ�رش سالمندان پارسيان 
 ١۴ بعثت  بلواربعثت،  احمدآباد،   

 ٠٩١٥٥١١٩٦٠٨پالک ٣٢
٣٨٤٠٥٩٩٣-٣٨٤٥٨٤٧٨

٩٥٠٧١٨٧٠/ ب

٩٥٣٤٨١٤٢/ ق

مر3ز نيLان 
اعزام نيروى مراقب خانم و آقا 

جهت نگهدارى از سالمند و کودک
٠٩٠١١٨٩٨٧٩١-٣٦٦١٩٢٤١

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

مد�ر�ت پزش=
.wwwسالمندان امام رضا (ع) 
salmandanemamreza.com
مقابل پيروزى۵۶ ٣٨٨٣٨٨٣٩

٩٥٣٥٢٤٣٩/ ل

مر3ز هيراد
 اعزام نيرو جهت نگهدارى از 

کودک، سالمند،بيمارامور منزل
نبش احمدآباد٧

مجتمع گوهرشاد-واحد٣٠۵
ساعت کار٩ الی١۶

٣٨٤٧٤٢٢٩ 
٩٥٢٢٠١٠١/ م٠٩١٥٧٦٥٣٧٩١

 �مر3ز نگهدار
سالمندان ماهان 

کوهسنگی ۴ پالک ٢۴ 
مراقبت هاى ویژه پرستارى 
مالقات ٢۴ ساعته دسترسی 

آسان به بيمارستان هاى قائم 
و امام رضا مجهز به آمبوالنس 

ارائه خدمات پزشکی و 
پرستارى در منزل 

٣٨٥٥٩٠٥٤
٣٨٥٥٨٨٨٢

٠٩١٥٥١٤٣١٢٣
مدیریت: مسعود تقيان

٩٥٣٥٠٥٤٧/ ف

سالمندان ا�ران
بهترین حق شماست 
مکانی لوکس و آرام

٣٦٠٥٨٢٦٠-٠٩٣٩٥٠٥٤٦٤٤
٩٥٢٥١٨٦١/ ل

خدمات 3امل 
سالمندان   

٠٩١٥١١٠٩٧٠٥
٩٥٣٤٤٥٨٤/ ف

سالمندان گلستان
تحت نظارت بهزیستی با بهترین شرایط 
آماده پذیرایی از مادربزرگان ارجمند

٠٩١٥٥١٦٠٦٩١ می باشد
٩٥٣٤٨٤٢٥/ ل

آر�اگستر
از  نگهدارى  جهت  خانم  نيروى  اعزام 
سالمند و خردسال شما با ضمانت کتبی
٣٦٦٢١١٢٦-٣٦٦٢١١٢٥

٩٥٣٠٥٧٢٧/ ل

پذ�رش و نگهدار� از سالمندان
شما با بهترین خدمات در سالمندان 
آشيان مهر- فکورى ١٩-نسترن ٩
٠٩١٥١٠٣٢٥٨٥-٣٨٦٥٧٤٤٢

٩٥٣٥٥٠٣٦/ پ

سرا� بهشت مهر
ارائه خدمات پرستارى ، اعزام 

مراقب جهت نگهدارى از سالمند 
و بيمار و کودک در منزل 

 ویزیت اوليه بيمار و سالمند رایگان 
بانظارت معاونت درمان

 ٣٥٢١٧٥٤٥-٣٥٢٢٢٠٠٩
٣٥٢٣٤٥٨٢-٣٥٢٣٤٥٨١

٩٥٣٠٥٧٤٧/ ل

 آشپزخانه 
عروس بهار 

 چلوجوجه ٢٠٠ گرمی ۶٢٠٠
چلو مرغ ران ۴٠٠ گرمی ۶٢٠٠

فرمانيه- مجيدیه- سجادیه
 قدیميان ٠٩١٥٩١١٢٤٣٧

٣٥٥٩٣٤٤١
٩٥٢٠٠٦٣٦/ ق

 ساندو�چ
 اگرني= ارگاني=
 نبش چهارراه بيسيم
٣٨٥١٢٨٠٦ 

٩٥٢٩٦٨٥٢/ م

تشر�فات شLيب
تخفيف استثنایی هزینه هاى ترحيم       

@shakib-tashrifat
٠٩١٥٥١٠٤٥٨٥-٣٦٠١٩٢٨٢

٩٥٣٢٠٢٨٥/ م

٩٥١٨٠٤٢٧/ 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

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

٩٥٢٩٧٥٨٢/ ل٠٩١٥٣٢٥٤٢١٤

تشر�فات 
ماندگار

مجرى مجلل ترین مراسم ها 

با نازلترین قيمت 
و باالترین کيفيت 
تماس و مشاوره 

با ما به نفع شماست
WWW.aroosmandegar.ir

    tashrifat_mandegar : اینستا 
٠٩١٥٧٧٧٥٢٥٧

٩٥٢٨٩٦٢٣/ پ٣٨٦٥٣٣٩٦

٩٥٣٥٠٩٩٢/ ق

تشر�فات آرامش 
سمينار ، جشن ها

ترحيم
 مدیریت سياح

٠٩١٥٩٠٧٩٠٠٧
٠٩٣٩٥٣٩٥٢٧٢

٩٥٣٢٠٦٠٧/ 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

تشر�فات 
ماد 

ترحيم
٠٩١٥١٢٧٦٨٠٠

٧-٣٦٠١١٦٣٥
٩٥٣٢٤١١٢/ پ

قار�- مداح
مجالس ترحيم و مذهبی 

نماز و روزه 
٠٩١٥٣٠٢٥٦٤٥-٣٧٣٤١٧٥٣

٩٥٢١٩٥١٥/ ق

تشر�فات و ازدواج آسان 
شرکت پيوند شادى 

٠٩١٥٢١٦١٣٤٦
٩٥٣٥٦٨٠٧/ ف

٩٥٣٥٤٩٧٦/ ف

گروه نما�ش� غد�ر برنامه و بازیهاى 
تقليد  بازى،  شعبده  طنز،  و  نمایشی 
ها چهره  برترین  حضور  با   ... و  صدا 
٠٩٣٥٤٧٠٨٥١١ محبی   

تشر�فات  پيوند جاو�د
ارائه دهنده عقد عروسی

 با ٢۵ مورد خدمات رایگان
 آرایشگاه (عروس و داماد)

لباس عروس ماشين عروس 
وگل آرائی،دسته گل خدمات آتليه 
هزینه غذا از ٧هزارتومان به باال
٠٩١٥٧٠٣٤٠٩٦-٣٧٥٧٦٥٠٠

٩٥٣٤٧٦٣٥/ م

تشر�فات 
بهشت 

٩٥٣٥١٩٧٩/ م

 ترحيم
انجام کليه امور تدفين

و ترحيم  و ختم

٠٩١٥٥١٥٦٨٠٢
٣٦٠٧٥٠٩٧

اعزام پرسنل پذیرایی

تشر�فات
برگزارکننده مراسم عروسی

٠٩١٥٦٩٥١٩٣٥-٣٧١٣١٩١٢
٩٥٢٧١٣٤٠/ ق

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

باغسرا� سيLاس 
منو کامل عصرانه و شام نفرى ٠٠٠,١۵

 جاده شاندیز- ورودى شهرک صنعتی 
٠٩١٥٧٧٠٧٩٩٠ثامن ٧

٩٥٣٠٥٦٩٣/ م

تاالر سفير «شاند�ز»
www.safirhall.ir

٠٩١٥٣٠٦٥٣٧٩
٩٥٢٤٦٣٢٩/ ل

 تشر�فات
ماندگار

(باغ ، تاالر ، هتل)
منو ویژه زمستانه و بهاره
  غذا ٣ نوع ( همراه با تست) 

ميوه دستچين۴ نوع
 شيرینی ۴ نوع

 ( از شيرینی سراهاى به نام)  
کيک طبقاتی

شيرکاکائو -  چایخانه 
لباس عروس ( از برترین مزون ها ) 

آرایش عروس 
(از حرفه اى ترین هاى پرآوازه شهر)  
آتليه ( از تکنيکی ترین آتليه ها) 

شکيل ترین دسته گل
و خاص ترین تزئين ماشين عروس

 فانتزى ترین سفره عقد 
رویایی ترین مراسم یخ خشک 
یا نورافشانی خاص هدیه ویژه !!! 

اقامت در هتل 
ویا ليموزین ۶ درب لوکس

آخرین تماس را با ما بگيرید  
همه وهمه   نفرى ...!!!
tashrifat_mandegar :اینستا

WWW.aroosmandegar.ir

٠٩١٥٧٧٧٧٨٢٤   
٣٧٢٦٤٩١٤

٩٥٢٧٣١٣٣/ پ

بيشترین خدمات 

نازلترین قيمت

 باغ-تاالر

را از ما بخواهيد

٠٩٣٠٣٠٤٢٤٣٠ 
٩٥٣٥٦٤٣٧/ ق

باالتر�ن 3يفيت 

باغ تاالر شهرما
www.bagheshahrema.ir

٠٩١٥٣٠٦٥٣٧٩
٩٥٢٤٦٣١١/ ل

 �باغسرا
خورشيدخانوم 
شرایط ویژه رزرو اردیبهشت ماه
بهترین کيفيت با پایين ترین قيمت

آزادى ١۵٩ گلستان ۶ 

٠٩١٥٩٩٦٤٨٦٨
٩٥٣١٤٥٢٥/ م

 � باغسرا

عروس بهار
 ظرفيت ١٠٠٠ نفر

 ورودى رایگان 
ابتداى جاده شاندیز

 بلوار فرمانيه 
فرمانيه ٨

٠٩١٥٩١١٢٤٣٧ 
٣٦٢٣٢٣٢٦

٩٥٣٥٥٢٦٦/ ق

ورود� را�گان
باغ تاالر پانيذ
در محيطی زیبا آماده 

برگزارى کليه مجالس شما 
عزیزان هستيم

٠٩١٥٣٢٢٢٩٥١
٠٩١٥٥٥٩٣٠١٢

٢-٣٦٩١٩٥٦١
٩٥٣١٦٩٤٤/ ف

باغسرا و تاالر ز�با� باران 
با محيطی دلنشين و فضاهاى 

تابستانی با ظرفيت باال و ٢ تاالر 
مجزا با خدمات ویژه و قيمت مناسب 

و کيفيتی مطلوب همچون گذشته 
افتخار اجراى مراسم عروسی و 
مهمانی هاى شما عزیزان را دارد
تخفيفات ویژه بهمن ماه واسفند 

٠٩١٥٠٠٢٣٩٥٧
٠٩١٥٥٢٣٣١٤٨

٩٥٢٧١٤٥٥/ پ٣٦٩١٩١٠٠

باغسرا� ز�با و مجلل 
منوى کامل شام به همراه 

پذیرایی عصرانه 
رزرو محدود به مدت ٣٠ روز 

به همراه تشریفات رایگان 
فقط نفرى ١٨,٠٠٠ 
ابتداى جاده شاندیز 

٠٩١٥٤٠٣٨٠٧١
٩٥٣٥٣١٧٢/ ق

تاالر هورا 
 در محيطی زیبا و دلنشين 

ميزبان کليه مجالس شما
٠٩١٥٣١٠١١٤٥-٣٥٥٩٢١٣٥

٩٥٣٢٧٨٩٩/ ف

مجالس و مراسم

آشپزخانه و غذا� آماده

آرا�ش و ز�با��

تاالر و باغسرا

برگزار 3ننده مراسم

نگهدار� 3ودt و 
سالمند

اپيالسيون

٩٥١٧٩٧٧٥/ م

٩٥٢٦١٣٢٨/ م


