
نوشت  افزار مهر

لوازم اداري، مهندسي، طراحي، گرافيك،
نمايندگي ماشين هاي اداري شارپ و كاسيو

نارمك، باالتر از هفت حوض، پالك 617

تلفن: 77804243   

تلفكس: 77194306 

هـفته نـامه خـبري فـرهنـگي 

تعميرات و برق

ديگر خدمات  

خدمات مسافرتي  

پالستيك سازي دهنادي
توليد كننده انواع لوله هاي مويي 

و پروفيل پالستيكي
از 1/٥ تا ٣٥ ميليمتر

جاده مخصوص كرج ، خيابان 61 
كوچه6 ، پالك ٢٤

 44986198
3 و 44981442

سوختـگی 
زخم دیابتی

بی حسی پای دیابتی

آذركيوان پرينوش 
عمومی پزشك 

091٢61٤٣٥٢٢ - 090٢٤٤٤٢٥11 

مشاورین امالك 
راستين مسكن

يوسف آباد، ميدان سلماس، 
خيابان شهريار، بين 16/1 و زينالي، پالك80

88005757 - 88025352
فكس 88029552

امالك

تعميرگاه ظهرابي

تعمير و نگهداري 
يخچال  فريزرهاي خانگي و صنعتي

سردخانه هاي ثابت و متحرك
بانك خون

انواع لباسشويي و ظرفشويي
ايراني و خارجي

88022509 
09121354117  - 09100134117

خدمات برق پرویز

انجام كليه كارهای برقی ساختمان
)تك فاز و سه فاز(

نصب و سرويس كولر
نصب و تعمير آيفون تصويری و معمولی

سيم كشی داخلی و روكار 
كابل كشی و داكت كشی

كاويانی  
09123048351

ملودی موزیك 

برگزاری يك شب به يادماندنی
با حرفه ای ترين و به روزترين

خدمات نور و موزيك

LED 3D تصوير ، كف LED, DJ
صدا: 09127011380

09124958354 نور: 

نوشت  افزار

خدمات کامپيوتری

كشتي كمربند دین است

كشتي با بسته بندي سنتي
در اندازه هاي گوناگون

31 و 88325330
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خدمات فنی همكيش
تعميرات انواع لباسشويی در منزل

مژگانی
09399156168

دست يابي آسـان به نيازهاي خويش         
از سوي زرتشـتيان

طراحي و چاپ

تعميرات، راه اندازی و آموزش
انواع سيستم با نصب برنامه دلخواه

در محل پذيرفته می شود

09917524859-09057377440

تنها با 40 هزار تومان         
صاحب یك كادر آگهي 

در نيازمندي هاي امرداد شوید

88325330 - 88824806

داروخانه خورشيديان
داروهاي تك نسخه اي 

و ساخت انواع داروهاي ترکيبي
محصوالت آرايشي و بهداشتي، ارتوپدي

گلها ميدان 
88636010

تخفيف

ویژه برای

همكيشــــان

مازیار وجدان ایرانی
وكيل پایه یك دادگستری

قبول دعاوی، مشاوره حقوقی و كيفری

خيابان شريعتی، سه راه ملك، جنب بانك 
كشاورزی، پالك ٤٢8، طبقه اول، واحد 1

77654101 - 09121073669 

وکالت

دین شاه وجدان ایرانی
وكيل پایه یك دادگستری

عضو كانون وكالی دادگستری مركز
 

77627694 - 09123080969

مشاوره و قبول دعاوی حقوقی و 
كيفری، خانواده، ارث، ملكی، شهرداری، 

زمين شهری، دادگاه انقالب، ديوان 
عالی كشور، ديوان عدالت اداری، 

مصادره اموال

به آفرین هوشنگ 
شركت اتوبوسراني همسفر

حركت 9 و 10 شب ،  تهران-يزد و يزد-تهران
VIP با اتوبوس هاي

09131547314-09128542064

صدابرداری

دوچـرخ تهـران  فروشگاه 

باستاني ايرج 
77811462-77814157 فكس:77825776

نمايندگي فروش 
کليه شرکت هاي توليدي موتور سيكلت

تهران، خيابان شهيد مدني، باالتر از سه راه وحيديه، پالك 957

خياطی
طراحی و دوخت ترمه

پذيرش دوخت انواع لباس مجلسی و لباس فرم
دوخت تخصصی لباس عروس

09393407956

مانا وجدان ایرانی
كارشناس و مشاور حقوقي

09393223292
77624232

پزشـكي 

جراح دندانپزشك
دكتر اميد جهانگيري فرد

درمان ريشه، ترميم و زيبايي
ساخت پروتزهاي ثابت و متحرك

يمپلنت ا

يزد، خيابان كاشاني، جنب مجتمع شهاب، كوچه 
قريشی ، ساختمان پزشكان سينا ، واحد 1

09133972515 
0353- 6295153 

 آرايشگاه مردانه

انجام کليه خدمات آرايشی
)اصالح ، گريم تخصصی داماد ، پاك سازی پوست و ...( 

 با بروز ترين متد دنيا

 رسام خسروی 09120209621
Ins tagram: rasam_barber

 تخفيف ویژه برای 

دامادهای زرتشتی

پزشكی آریان تریتا

تهيه و توزيع كليه تجهيزات پزشكی
بيمارستانی، آزمايشگاهی، جراحی، ارتوپدی و...

 ارايه كننده انواع رول، ملحفه و 
البسه های يكبار مصرف

گشتاسب
86072872 - 09123023775

خدمات ساختمان

آشپزخانه سيستم هاي 

طراحي و اجرا

 09125028163

بيمه البرز
نمايندگي ماندانا آذركيوان

بزرگراه آل احمد، نبش كارگرشمالي،
 كوچه پنجم،  پالك٣8، طبقه٤

88028383  فكس: 88028300

بيـمه

بيمه آسيا
شركت نمايندگي كيهان

خيابان كارگرشمالي، نبش جالل  آل احمد، 
خيابان٥ ، شماره٣8 ، طبقه پنجم

 88009376-88009368

ارائه دهنده كليه محصوالت چاپي

از طراحي تا چاپ

 09193390334

خدمات برق پندارنيك
نصب آيفون صوتی و تصويري

تعويض کليد و  پريز ،  رفع اتصالی برق و تلفن
سيم کشی ساختمان، نگهداری برق ساختمان

تعويض سيم کشی منازل

09199200057 - 0912 6206736
بخت بهنام 

آزمايشگاه پاتوبيولوژی يزدان

خيابان مطهری، چهارراه سهروردی، نبش کوچه امير، 

پالك 58، طبقه همكف

88412009 - 88441326

با کادری مجرب و حرفه ای 
دستگاه های پيشرفته و به روز 

در فضای مناسب و آرام ميزبان شما سروران خواهيم بود

تخفيف

ویژه برای

همكيشان گرامی
در منــزلرایگان نمونه گيری 

فراز ويژن آپادانا

09363266882 -  88028524

IT ارايه دهنده خدمات فنی و مهندسی
راه اندازی و پشتيبانی شبكه

خريد و فروش، تعمير و ارتقا کامپيوتر و لپ تاپ
فروش و تعمير ماشين های اداری )شارژ کاتريج و تعمير و ...(

راه اندازی دوربين های مداربسته و سانترال

بختيــاری

    تخفيف

ن   
ویژه همكيشا


