
         

بیمه دانا - نمایندگی فروهر

انجام كليه امور بيمه اي
تخفيف ویژه برای همکيشان

 88898727 - 88935148  

AEG گروه فني اندیشه
سرویس ١٤٠٧ تهران

نصب و تعمير و بازسازي
انواع دستگاه هاي لباسشویي

اروپایي و آمریکایي

آدرس: دكتر فاطمي، ميدان گلها 
كوچه شهيد ثقفي، پالك ٢٥

88006536 -09123131392

بیمه البرز
نمایندگي ماندانا آذركيوان

بزرگراه آل احمد، نبش كارگرشمالي،
 كوچه پنجم،  پالك38، طبقه٤

88028383  فکس: 88028300

هـفته نـامه خـبري فـرهنـگي 

تعميرات و برق

پزشـكي 

خدمات ساختمان

ديگر خدمات  

خدمات مسافرتي  

پالستیك سازي دهنادي
توليد كننده انواع لوله هاي مویي 

و پروفيل پالستيکي
از ١/٥ تا 3٥ ميليمتر

جاده مخصوص كرج ، خيابان ٦١ 
كوچه٦ ، پالك ٢٤

 44986198
3 و 44981442

جراح دندانپزشك

دكتر اميد جهانگيري فرد

درمان ریشه، ترميم و زیبایي
ساخت پروتزهاي ثابت و متحرك

یمپلنت ا

یزد، خيابان كاشاني، روبه روي زایشگاه بهمن
09133972515 
0351- 6231612

مشاورین امالك 
راستین مسكن

یوسف آباد، ميدان سلماس، 
خيابان شهریار، بين ١٦/١ و زینالي، پالك8٠

88005757 - 88025352
فکس 88029552

بيـمه

امالك

تعمیرگاه ظهرابي

تعمير و نگهداري 
یخچال  فریزرهاي خانگي و صنعتي

سردخانه هاي ثابت و متحرك
بانك خون

انواع لباسشویي و ظرفشویي
ایراني و خارجي

88022509 
09121354117  - 09100134117

خدمات برق پرویز

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

نصب و سرویس كولر
نصب و تعمير آیفون تصویری و معمولی

سيم كشی داخلی و روكار 
كابل كشی و داكت كشی

كاویانی  
09123048351

نوآهنگ

ارایه دهنده ی خدمات 
صــدابرداری، نـــورپردازی 

LED تصویر، LED كف
جهت برگزاری هرچه باشکوه تر 

مراسم شما

جمشيدیان سهراب   
09121061849

پنجـره آریـانا
توليدكننده در و پنجره هاي

UPVC دوجداره
 خسروي 65605283-4 

09126052529  - 09124212164

گالری عطر »ِمَمس« شمع
حامي هنرمندان زرتشتي

ارایه دهنده عطرهای روز دنيا
تقاطع وليعصر و مطهری، شماره ١99٥

88720631

خدمات خودرو

خدمات آرايشي

كليه لوازم منزل شما را خریداریم
از جمله مس ، برنج و غيره

داریوش جهانگيري
09194883500 - 09123885927

تهيه و توزیع ابزار صنعتی
دستی، برقی، پنوماتيك

09121219072
66742106 - 66729289

خدمات فني پندارنیك

نصب آیفون صوتی و تصویري
تعویض كليد پریز 

 رفع اتصالی برق و تلفن
سرویس كولر آبی
بازسازی ساختمان

بهنام بخت
09199200057 - 0912  6206736

كشتي كمربند دین است
كشتي با بسته بندي سنتي
در اندازه هاي گوناگون

31 و 88325330

1 آذر 1396 خورشیدی/ امردادامشاسپند وآذر ماه / شماره 68 

مازیار وجدان ایرانی
وكیل پایه یك دادگستری

قبول دعاوی، مشاوره حقوقی و كيفری

خيابان شریعتی، سه راه ملك، جنب بانك 
كشاورزی، پالك ٤٢8، طبقه اول، واحد ١

77654101 - 09121073669 

سمعك

ارائه انواع سمعك های پيشرفته 
داخل گوشی - پشت گوشی 

)هوشمند-دیجيتال(
سنجش شنوایی - قالب - تعميرات - باطری 

ویزیت در منزل هم انجام می شود. 

افشین اشیدری  09123040483

مانا وجدان ایرانی
كارشناس و مشاور حقوقي

09393223292
77624232

آرایشی و بهداشتی عسل
خ ١٢ فروردین، نرسيده به لبافی نژاد، پ٢١٦

با مدیریت ارسطو جمشيدی
66417834-09124544930

عینك فروزان
كيوان دستان

خيابان جمهوري، بين حافظ و سي تير
نبش كوچه كيخسرو شاهرخ، پالك ٥١٧

66700711

آژانس تمام وقت

برون شهري و فرودگاه امام خميني
رفت و برگشت

داریوش جهانگيري
09123885927
09194883500

كیخسرو  لریان

راهنمای گردشگری
09133533343

فروشگاه شهریار
واردات و پخش انواع قطعات یدكي 
خودرو، انواع لنت، قطعات جلوبندي، 

تسمه جات، بلبورینگ و...

دهموبد
36055029 - 33903358

09125476584

رخ نمای پارسیان
upvc توليدكننده درب و پنجره

و انواع توری
بازسازی و نوسازی بدون تخریب

بازدید و مشاوره رایگان

ظهرابی 09121891380
09128119571 دبيری 

تخفيف ویژه برای همکيشان

وكالت

         

دست يابي آسـان به نيازهاي خويش از سوي زرتشـتيان

آتلیه گرافیك و تبلیغات گاث

از طراحي تا چاپ

 سيامك جمشيدي زاده
09123118016 - 88937435

طراحي و چاپ

صدابرداری

مسكن سه نیك
خرید - فروش - رهن - اجاره

فاطمي ، خيابان باباطاهر، پالك ٤9
جمشيد نميرانيان 88953681

تعمیرگاه الكتریكی رستمی
سيم پيچی الکتروموتورهای 

صنعتی سه فاز و تك فاز
66467421

دین شاه وجدان ایرانی
وكیل پایه یك دادگستری

عضو كانون وكالی دادگستری مركز
 

77627694 - 09123080969

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

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

مصادره اموال

دوچـرخ تهـران  فروشگاه 

باستاني ايرج 
77811462-77814157 فكس:77825776

نمايندگي فروش 
كليه شركت هاي توليدي موتور سيكلت

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

مسكن پندارنیك
آماده ارائه كليه خدمات كلي و مشاوره

به كليه همکيشان گرامي

خيابان آزادي، تقاطع بهبودي، 
كوچه شاهين، پالك ٧

نميرانيان
66004041 - 09196837055

تنها با 25 هزار تومان

صاحب یك كادر آگهي 
در نیازمندي هاي امرداد شوید

88325330 - 88824806

به آفرین هوشنگ 
شركت اتوبوسراني همسفر

حركت 9 و ١٠ شب ،  تهران-یزد و یزد-تهران
VIP با اتوبوس هاي

09131547314-09128542064

عكاسي و فيلمبرداري 

استودیو فیلم و عكس پندار 
FULL H D فيلم برداري با كيفيت

تخفيف ویژه جهت همکيشان 

88545067 - 09353887373

داروخانه خورشيديان
داروهاي تك نسخه اي 

و ساخت انواع داروهاي تركيبي
محصوالت آرايشي و بهداشتي، ارتوپدي

گلها ميدان 
88636010

تخفیف

ویژه برای

همكیشــــان

ملودی موزيك
ارائه دهنده حرفه ای ترين خدمات

صدابرداری و Dj ، نورپردازی
 LED 3D و كف  Wall LED ديوار تصوير

جهت برگزاری يك شب به يادماندنی و ماندگار

پدرام خرمی   09127011380


