
٢٧
چهارشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٨

مرسدس
توليد و پخش انواع 

شلوارهاى زنانه، شلوار مخمل 
کوبيده و کبریتی در ٣ رنگ
 انواع شلوارهاى لی و کتان 

حراج شلوارهاى تک سایز
٣٣٤٢٣٥٨٥-٣٣٤٤٦٣٠٤

٩٥٢٨٦٧٦٢/ ف

٩٥٢٠٩٨٤٣/ پ

3ليني= درمان اعتياد 

بانوان الله (3مپ)
با مجوز رسمی از سازمان بهزیستی 
پزشک، روان شناس و مددیاران 

مجرب مجهزترین امکانات 
رفاهی و درمانی- پرداخت هزینه 

متناسب با شرایط اقتصادى
بين فکورى٢٧و٢٩،پالک ٢١٣

٠٩١٥٦٢٨٦٠٠٧-٣٨٨٤٣٤٤٠

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

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

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

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

٩٥٣٣٣٦٨٦/ ط

 مر3زدرمان اعتياد
(�زندگ� دوباره (بستر
 برنامه هاى آموزش روزانه در مرکز
 شرکت در جلسات گروه درمانی 

خارج ازمرکز
 استخر و سونا خارج از مرکز

٠٩١٥٩١١٨٦١٠ 
٣٥٢٣٥٦٠٥

قاسم آباد-بلوار شهيدفالحی بلوار 
فاطميه ١ ،پالک۶

(مدیریت:نوذرى)

 درمان اعتياد امين سالمت
 صبحها ٩:٣٠ تا ١٢:٣٠ 

بين سيدرضی ٢٧ و٢٩ پالک ٢٣
 ٣٦٠٨٨١٥٤

٩٥٣٥٣٩٣٠/ ق

٩٥٢٢١١٦٨/ م

مر3ز درمان اعتياد انگيزه 
و  متادون  نگهدارنده  و  سم زدایی   

بوپرنورفين با مجوز رسمی بهزیستی
٣٨٤١٤١١٧-٠٩١٥٥١٥٤٩٢٥

٩٥٣٥٩٠٢٠/ آ

مر3ز بستر� اقامت� 
(عادل)

با مجوز رسمی از سازمان بهزیستی
 دوره هاى ١ و ٢ و ٣ماهه 

با کمترین هزینه
 پزشک روانشناس، مددیار خانواده

٠٩١٥٥١٨١٦٣٨
٠٩١٥٨٢٦٢٦٨٩

مر3ز درمان اعتياد
 (پيروزان)

با مجوز رسمی از سازمان بهزیستی
پزشک ، روانشناس بالينی  

مددیار اعتياد،جلسات گروه درمانی
ميرغالمی ٠٩١٩٣١٦٣٣٩٧

 ٣٨٩٢٣٥٤٣
بلوار وکيل آباد بلوار دانشجو 

٩٥٣٥٥٨٢٠/ لدانشجو ۶ ، پالک ۵٩/١

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 

٩٥٣١٩٨٩٢/ ب

ازدواج بدون شKست
مشاوره قبل و بعد از ازدواج

٣٨٤٦٢١٥٢
٠٩٣٦١٣٨٤٣٤١

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

VIP عروس
٠٩١٥٥١٧٦٦٧٠-٣٨٨٢٦٩٠٠

(پرین )بلوار فردوسی
٩٥٢٨٧٩٥٣/ ف

٩٥٣٤٤٠٩٩/ م

ز�با�� شاد�ا
تخصص رنگ و الیت و تتو 

هاشور ابرو
٣٨٦٨٣٣٠٩-٣٨٨٢٠٧٠٥

OFF50%
خدمات فوق تخصصی

 ناخن، مژه 
٩٥٣٦٠١٠٣/ ف٠٩٣٥٠٧٧٧٤٣٠

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

٠٩٣٨١٥٥٢٠٩٦
٩٥٣٥٠٥١٣/ ف

آرا�ش و ز�با�� 
رنگ و مش هایالیت به 
روش آمبره ،بوتاکس مو 

کراتينه کردن
 با روش اوپالیکس 

فر شش ماهه، صافی مو 
آدرس: خيابان هنرستان 
٠٩١٥٦٦٢٢٥٨٨

٩٥٣٦٢٩٦٦/ م

٩٥١٨٦٤٣٤/ ب

 مر3ز تخصص� 
دنيا� ز�با�� 
زیر نظر استاد و مدرس دانشگاه 

داراى مدرک از اروپا
 کليه خدمات آرایشی وزیبایی

 شادابی و روشنی پوست
 آبرسانی،جوان سازى و ماساژ

فر و رنگ مژه، اکستنشن، مو و مژه
اپيالسيون شمع،هاشور

وقرینه سازى ابرو، خدمات ناخن
 بافت و طراحی حنا

همراه با آموزش و ارائه مدرک
٣٨٤٤٧٧٧٠ 

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

٩٥٢٥٣٠٥٩/ م٠٩٣٠٦٣٣٣٠٥٨ 

Aپنجاه درصد تخفي
هدیه ما به شما 

جدیدترین خدمات زیبایی
٠٩١٥٦٢٢٢٨٥٠-٣٧٦٠٤٧٦٥

٩٥٣٥٠١٤٠/ پ

خدمات پوست- ابرو 
 ۶٠درصد تخفيف

٠٩١٥٣٢٢٠٢٨٠
٩٥٢٨٤٨٩٨/ ق

٦٠درصد تخفيA پKيج 
عروس 

 کراتينه مو،هاشور،تتو و خدمات مژه
٠٩٣٣٠٣٣٣٢٤٧

٩٥٣١٩٠٧٧/ ق

٩٥٢٦١٢٤٣/ ف

اپيالسيون خاطره 
(همه روزه ) با تخفيف

قاسم آباد - شریعتی ١۴
٣٦٢٣٩٤٣١  

اپيالسيون
اداره  رسمی  مجوز  و  مجرب  کادر  با   
 ٨ از  تعطيل  روزهاى  حتی  بهداشت 
صبح الی ٨شب ٠٩٣٣٠٤٥٠٧٣٠

٩٥٣٦٠١٣٥/ ف

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

20%off
مرکز تخصصی اپيالسيون 

گلستان - کوثر
٩٥٣٢٠٧٣٥/ د٠٩٣٥٠٥٨٠٩٢٢

٩٥٣٤٨١٤٢/ ق

مر3ز نيKان 
اعزام نيروى مراقب خانم و آقا 

جهت نگهدارى از سالمند و کودک
٠٩٠١١٨٩٨٧٩١-٣٦٦١٩٢٤١

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

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

٩٥٣٠٥٧٢٧/ ل

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

پذ�رش سالمندان پارسيان 
 ١۴ بعثت  بلواربعثت،  احمدآباد،   

 ٠٩١٥٥١١٩٦٠٨پالک ٣٢
٣٨٤٠٥٩٩٣-٣٨٤٥٨٤٧٨

٩٥٠٧١٨٧٠/ ب

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

٠٩١٥٥١٦٠٦٩١ می باشد
٩٥٣٤٨٤٢٥/ ل

سالمندان ا�ران
بهترین حق شماست 
مکانی لوکس و آرام

٣٦٠٥٨٢٦٠-٠٩٣٩٥٠٥٤٦٤٤
٩٥٢٥١٨٦١/ ل

خدمات 3امل 
سالمندان   

٠٩١٥١١٠٩٧٠٥
٩٥٣٤٤٥٨٤/ ف

٩٥٢٧١٣٠٣/ خ

سروش تندرست�(درمانگران سابق)
از  مراقبت  و  پرستار   ، پزشک  اعزام 
سالمندان ، بيماران وکودکان درمنزل

٣٦٠٤١٤١١

مر3ز هيراد
 اعزام نيرو جهت نگهدارى از 

کودک، سالمند،بيمارامور منزل
نبش احمدآباد٧

مجتمع گوهرشاد-واحد٣٠۵
ساعت کار٩ الی١۶

٣٨٤٧٤٢٢٩ 
٠٩١٥٧٦٥٣٧٩١

٩٥٢٢٠١٠١/ م

٩٥٣٥٨٦٣٤/ خ

سروش تندرست� (درمانگران
سابق)اعزام پزشک،پرستارو مراقبت 
از سالمندان ، بيماران وکودکان درمنزل

٣٦٠٤١٤١١

مر3ز خير�ه سالمندان 
توحيد گلمKان 

(داراى رتبه درجه یک
 زیر نظر بهزیستی ) 

آماده پذیرش سالمندان مرد به 
صورت شبانه روزى می باشد

٣٨٣٥٥٠٨٧-٠٥١
٣٨٣٥٦٠٨١-٠٥١

٩٥٠٩٨٩٥٣/ ش

 �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

خانه سالمندان باران 
محيطی زیبا و آرام و کادرى 

مجرب (هفت تير ٢٣) ویالیی ٩
٠٩١٥٢٤٧٠٥٨٦

٩٥٢٧٩٠٢٢/ ف

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

٩٥٣٥٥٠٣٦/ پ

 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

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 و ازدواج آسان 
شرکت پيوند شادى 

٠٩١٥٢١٦١٣٤٦
٩٥٣٥٦٨٠٧/ ف

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
٠٩١٥٧٧٧٧٨٢٤

٩٥٢٨٩٦٢٣/ پ

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 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

مجر� و مداح
مجالس ترحيم شما  
باقرى ٠٩١٥٣١٣٣٨٩٩

٩٥٣٥٩٨٢٠/ پ

تشر�فات 
بهشت 

٩٥٣٥١٩٧٩/ م

 ترحيم
انجام کليه امور تدفين

و ترحيم  و ختم

٠٩١٥٥١٥٦٨٠٢
٣٦٠٧٥٠٩٧

اعزام پرسنل پذیرایی

ازدواج آسان 
ز�با پيوند آسان  

 خدمات مجالس
 با ٩ سال سابقه 

خيام                ٣٧٦٨٥٤٩٣
دفتر مرکزى  ٣٣٦٥٣٩٤١

غالمی ٠٩١٥٦٤٩٤٥٤
٩٥٣٦٠٥٧١/ ب

� اعالم همKار
 بسيارعال�

 با مجموعه هاى ازدواج آسان
باغ تاالرها آتليه ها

محضر عقد و ازدواج
مزون هاى لباس و جواهرى ها

و تمامی ارگانهاى دولتی
سالن زیبایی 

و باشگاه ورزشی حاميان
 ٠٩١٥١١٩٨١٨٤ 
٠٩١٥١٠١٩٣٤٠
 ٠٩٣٦٣٩٥١١٧٣

٩٥٣٦٠٠٨١/ ف٣٦٠٧٧٥١٢

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 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

مجتمع پذ�را�� 
قصر درو�ش 

ظرفيت از ١٠ الی ١٠٠٠ نفر 
داراى ۴ سالن مجزا خدمات 
و تشریفات VIP و الکچرى 

تخفيف ویژه جهت رزرو 
فروردین و اردیبهشت 

هدیه ویژه یک شب
 اقامت رایگان در یکی از 

هتلهاى لوکس مشهد 
٣٥-٠٩٣٨٩٥٥٥٧٢٥

٣٨٤٠٣٧٢٩
٩٥٣٥٧٦٩٥/ ف

قار�- مداح
مجالس ترحيم و مذهبی 

نماز و روزه 
٠٩١٥٣٠٢٥٦٤٥-٣٧٣٤١٧٥٣

٩٥٢١٩٥١٥/ ق

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   

٩٥٣٣٩٥٧٢/ خ

� شهر�ارباغسرا
ابتداى جاده طرقبه

 امام رضا ١٧
Shahriargarden.com 
 ٥٠٠  و ٣٥٥١٢٤٠٠  

٠٩١٥١١٠٥٠٩٧

باغ تاالر شهرما
www.bagheshahrema.ir

٠٩١٥٣٠٦٥٣٧٩
٩٥٢٤٦٣١١/ ل

مجالس و مراسم

پزش�K و ز�با��

آشپزخانه و غذا� آماده

آرا�ش و ز�با��

ترt اعتياد

تاالر و باغسرا

برگزار 3ننده مراسم

خدمات روانپزش�K و 
روانشناس�

نگهدار� 3ودt و 
سالمند

فروش فوق العاده
tپوشا

سا�ر خدمات درمان�
�Kو پزش

اپيالسيون

٩٥١٨٣٠١٦/ م


