
پنجشنبه ٢٦ اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٩
٣٣

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

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

٠٩٣٨١٥٥٢٠٩٦
٩٥٣٥٠٥١٣/ ف

سالن تخصص� 

اپيالسيون 
تيما

فرامرز-سجاد-آزادشهر
٣٦٠٧٦٧٠٠

٩٥٢٥٨١٩٣/ ل

٩٥٢٧٦٤٠٤/ ف

سالن تخصص�
اپيالسيون شاداب
ميدان راهنمایی ٣٧٢٣٨٢٩٣

مر3ز اپيالسيون گل آب� 
تخفيف ویژه اسفندماه سونيا

٣٨٨١٣١٩٤
٩٥٣٥٠٤٨٤/ ف

٩٥٢٦١٢٤٣/ ف

اپيالسيون خاطره 
(همه روزه ) با تخفيف

قاسم آباد - شریعتی ١۴
٣٦٢٣٩٤٣١  

20%off
مرکز تخصصی اپيالسيون 

گلستان - کوثر
٩٥٣٢٠٧٣٥/ د٠٩٣٥٠٥٨٠٩٢٢

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

٩٥٣٦٠١٣٥/ ف

٩٥٣١٥٩٣٦/ ف

فرشتگان خانواده
مراقبت از سالمند در منزل 

ارائه خدمات پزشکی، پرستارى

 و فيزیوتراپی در منزل 
بامجوز بهزیستی 

(٣خط) ٣٨٤١٧٧٦٨

٩٥١٤١٩٩٣/ م

مهرگستران
اعزام نيرو  

 جهت نگهدارى از کودک، 
سالمند بيمارو امور منزل 

٤-٣٨٤٦٤٨٩٣
٠٩١٥٧٦٥٣٧٢١

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

٩٥٣٥٥٠٣٦/ پ

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

 �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

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

سالمندان ا�ران
بهترین حق شماست 
مکانی لوکس و آرام

٣٦٠٥٨٢٦٠-٠٩٣٩٥٠٥٤٦٤٤
٩٥٢٥١٨٦١/ 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

خانه سالمندان باران 
محيطی زیبا و آرام و کادرى 

مجرب (هفت تير ٢٣) ویالیی ٩
٠٩١٥٢٤٧٠٥٨٦

٩٥٢٧٩٠٢٢/ ف

خدمات 3امل 
سالمندان   

٠٩١٥١١٠٩٧٠٥
٩٥٣٤٤٥٨٤/ ف

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

 � 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 
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

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 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

تشر�فات و ازدواج آسان 
شرکت پيوند شادى 

٠٩١٥٢١٦١٣٤٦
٩٥٣٥٦٨٠٧/ ف

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

تشر�فات 
بهشت 

٩٥٣٥١٩٧٩/ م

 ترحيم
انجام کليه امور تدفين

و ترحيم  و ختم

٠٩١٥٥١٥٦٨٠٢
٣٦٠٧٥٠٩٧

اعزام پرسنل پذیرایی

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

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 
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

مجر� و مداح
مجالس ترحيم شما  
باقرى ٠٩١٥٣١٣٣٨٩٩

٩٥٣٥٩٨٢٠/ پ

٩٥٣٥٠٩٩٢/ ق

تشر�فات آرامش 
سمينار ، جشن ها

ترحيم
 مدیریت سياح

٠٩١٥٩٠٧٩٠٠٧
٠٩٣٩٥٣٩٥٢٧٢

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 هورا 
 در محيطی زیبا و دلنشين 

ميزبان کليه مجالس شما
٠٩١٥٣١٠١١٤٥-٣٥٥٩٢١٣٥

٩٥٣٢٧٨٩٩/ ف

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

 جاده شاندیز- ورودى شهرک صنعتی 
٠٩١٥٧٧٠٧٩٩٠ثامن ٧

٩٥٣٠٥٦٩٣/ م

تاالرآنسه

 ٠٩٠١١٥٠٥٠٠٢
٩٥٢٠٨٤٢٥/ ق

۴مدل غذا باسرویس
  ۴نوع ميوه، شيرینی و بستنی

خدمات و تشریفات رایگان
فقط نفرى ١٨٠٠٠تومان

ابتداى جاده شاندیز مدرس یک

مجالس و مراسم

آشپزخانه و غذا� آماده

تاالر و باغسرا

برگزار 3ننده مراسم

نگهدار� 3ودt و 
سالمند

اپيالسيون

٣٨۵۵٣۵٠٩جراح و متخصص زنان ،زایمان و نازایی بورد تخصصی ناسيونال(ميدان بيمارستان امام رضا  ساختمان پزشکان رازى)دکتـــر صدیقه فغــــانی
دکتـــــر 

محمود موالئی
جــــراح و متخصص کليــه و مجـــارى ادرارى - تنـــاسلی ، پـــروستــــات  

نــابــارورى ، بيمــاریهاى آميــــزشی    (احمدآباد - عارف ٢ ساختمان مهر طبقه ٣)
٣٧۶۴٠۴٧۵
٠٩٩٠١٩٧٢۵٨٨

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

                        متخصصين  روانپــزشکی (اعصاب و روان)
٣٨۵٢۴٩١١ميدان بيمارستان امام رضا ساختمان آفتاب طبقه سوماعصاب  روان و مشاورهدکتــر فریبا فخرایی
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

                   پـــــزشکــان  فوق متخصص و متخصص 

                    خدمـــات روانشنــــاسی  و  مشــــاوره

                         دنــدانپــــزشکان متخـصـص و عمومـی

                                 مــــراکـــز تـــرک اعتيـــــاد

              آمبوالنس و خدمــــات پـــرستـــــارى درمنــزل

                مـــراکـــز درمــــانی  و ســـایــــر حـــرف  
٣۶٠۶٧۵۵١(روزهــاى زوج ۴ الی ٧)   چهارراه فـرامـرز عبــاسیدختــر یــا  پســر؟الهام   نجــاتيــــان

٣٧۵٧۶٠٠۶تقاطع بلوار خيام و هدایت بين ۴٧ و ۴٩ (صبح ها) ٣٧٢٩٩٩٩٧دختــر یــا  پســر؟زهرا فرهمند راد

٣٧۶۴١۴٣٣پزشکی و پرستارى در منزل، دندانپزشکی، واحد دیابت - سجاد مقابل خ ميالددرمــانگاه  ميالد

مرکــــز مشـــــاوره  و 
خدمــــات درمـــانی

 آریــــــــا فـــــــــــــر

کليه خدمات پزشکی و پرستارى با تجهيزات پزشکی پيشرفته در منـزل 
مراقبت از سالمندان - فيــزیوتــراپی -کليه مشاوره ها - پانسمان به روش هاى نوین و 

دستـگــــاه  وکيـــوم تـــــراپــی در ایــــــران   -   هوميــوپـــاتی (طب گيــــــاهی)

٣٨۶۵۵٩۶٢
٣٨٩٣٧۴٨٩
٠٩١۵۵١٨١٢٧۵

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

٠٩١۵۶۵۶١٣٢١  -   ٣٧۶۶٣٠٠۶آمبـوالنس خصوصی منشورتندرستی تــوس

                                             گفتــار درمـــانی    
دکتـــر حميد طيـــرانی

نيـــک نژاد
کلينيک تخصصـــی 

گفتـــاردرمـــانی طوس
آسيب شنــاسی و درمـــان انـــواع اختالالت گفتار و زبـــان
احمدآباد مقابل بيمارستان قائم ساختمان ٧٣ طبقه ۵ واحد ۵٠٣ (صبح- عصر)

٣٨۴۶٣۵٣۶
٣٨۴۵۵٩٩١

٣٧٣١٧٨٨١صبح:نبش صارمی یک٣٨٨٢٩٩۵١ عصر:نبش عبدالمطلب١ روانپــزشکدرمان اعتياد کامياب
٣٧۶٨١۴٣۴کوى امير،توس ۵ تقاطع ٢٠مترى   ٠٩١۵۵٢٠٩٢٩٨درمــان اعتيــاد رهــادکتر قاسم پرهيزگار

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

٠٩١۵۴١٢۶۴١۴بين چهارراه فرامرز و ميدان استقالل پ٣۵٩(٣٧۶٨۴٩۶٩)با مسئوليت فنی دکتر عليرضا قربانیدرمان اعتياد بهار

                              خدمــات پـوست - مو  
٣٨٨۴۴١٠١برداشت زوائد پوستی،ليزرموهاى رائد ، رژیم الغرى (پيروزى حر )  ٠٩٣۵۵۵٠٧١٢٨کلينيک پـوست اطبـا
٠٩١۵۵١١٠٣٢۵برداشت خال و خالکوبی ، لک ، جوان ســــازى ، پر سينگ ناف (بين وکيل آباد ٢٠ و ٢٢ پ۴٨٢ ط ۴) عصرهادکتــر مریم  تقوى
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

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

٠٩٣٩٧۴٠٠۵٢٨مشاوره قبل و بعد ازازدواج  ،طالق ،فردى ، خانواده ، کودک ، با ١٠سال تجربهمعصومه  هــراتی

٠٩١۵٣٢٢٠۴٧٧مشـــاوره خـانواده ، ازدواج ، اضطـراب  و افســردگی (حضورى - تلفنی)سوده  نــامـــی

٠٩٣٨١۴١۴٧۶١روان درمانی و مشاوره ازدواج،زوج ، افسردگی،اضطراب و ...روانشنــاس بـالينــیماریـه   مقـــدم
٣٨۴۶٢١۵٢مشـــاوره تلفنی رایگان - با بيش از ١۴ سال سابقه کارى ،٠٩٣۶١٣٨۴٣۴١تلگرام - ٣٨۴٢٠٣٠١مرکز مشاروه خوارزمی

٣٨۴٧۶۵٧٠هيپنوتيزم درمانی،افسردگی ،اضطراب ، ازدواج ،خانواده ، وسواس ، ترس هامجيد  جليليان
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

خليل  رحيمــی 
روانشنــاس بـــالينی

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

٣٨۴٠٢٢۵۵

دکتـــــــر  
شــاهيـن  رخ فــــروز

 ١٧ ســــال تجــــربــه  ، ارتـودنسـی  کودکان  ۶٠٠ تومان و بــزرگسال ٢/۵٠٠ م تومان) 
بلوارمعلم بين ٨ و ١٠ برج پزشکان آبشار طبقه ٢+ واحد ٢٠۴-  ٣۶٠١۶٣٢٠ -٠٩١۵٣۴٧٠٢۵٠

تـلفــــنآدرستخـصـص نـام ونـام خانوادگی  تـلفــــنآدرستخـصـص نـام ونـام خانوادگی 

٩٥٣٦٥٣١٣/ م

٣٣
پنجشنبه ٢٦ اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٩


