هـفته نـامه خـبري فـرهنـگي

مانا وجدان ایرانی

پزشـكي

كارشناس و مشاور حقوقي
09393223292
77624232

جراح دندانپزشك
دكتر اميد جهانگيري فرد
درمان ريشه ،ترميم و زيبايي
ساخت پروتزهاي ثابت و متحرك
ا يمپلنت
يزد ،خيابان كاشاني ،روبهروي زايشگاه بهمن

امالك

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

مشاورين امالك

تعميرگاه ظهرابي

راستين مسكن

09133972515
0351- 6231612

يوسفآباد ،ميدان سلماس،

سمعک

خيابان شهريار ،بين  16/1و زينالي ،پالك80

ارائه انواع سمعک های پیشرفته
داخل گوشی  -پشت گوشی
(هوشمند-دیجیتال)

سنجش شنوایی  -قالب  -تعمیرات  -باطری

ویزیت در منزل هم انجام می شود.
افشین اشیدری 09123040483

وكالت
مازیار وجدان ایرانی

وکیل پایه یک دادگستری

88005757 - 88025352
فكس 88029552

خیابان شریعتی ،سه راه ملک ،جنب بانک

کشاورزی ،پالک  ،428طبقه اول ،واحد 1
77654101 - 09121073669
دينشاه وجدان ایرانی

عضو کانون وکالی دادگستری مرکز
مشاوره و قبول دعاوی حقوقی و
کیفری ،خانواده ،ارث ،ملکی ،شهرداری،
زمین شهری ،دادگاه انقالب ،دیوان
عالی کشور ،دیوان عدالت اداری،
مصادره اموال
77627694 - 09123080969

تعمير و نگهداري
يخچالفريزرهاي خانگي و صنعتي
سردخانههاي ثابت و متحرك
بانك خون
انواع لباسشويي و ظرفشويي
ايراني و خارجي
88022509

09121354117 - 09100134117

تعميرات و برق
خدمات فني پندارنيك

نوشتافزار مهر

نصب آيفون صوتی و تصويري
تعویضکلیدپریز
رفع اتصالی برق و تلفن
سرویس کولر آبی
بازسازی ساختمان

لوازم اداري ،مهندسي ،طراحي ،گرافيك،

09199200057 - 0912 6206736

تعمیرگاه الکتریکی رستمی
سیم پیچی الکتروموتورهای
صنعتی سه فاز و تک فاز
۶۶۴۶۷۴۲۱

خدمات برق پرویز

وکیل پایه یک دادگستری

88006536 -09123131392

نوشتافزار

بهنام بخت

قبول دعاوی ،مشاوره حقوقی و کیفری

گروه فني انديشه AEG
سرويس  ١٤٠٧تهران
نصب و تعمير و بازسازي
انواع دستگاههاي لباسشويي
اروپايي و آمريكايي

انجام کلیه کارهای برقی ساختمان
(تک فاز و سه فاز)
نصب و سرویس کولر
نصب و تعمیر آیفون تصویری و معمولی
سیمکشی داخلی و روکار
کابلکشی و داکت کشی

کاویانی

09123048351

داروخانه خورشيديان

ت
وی خفی
داروهاي تكنسخهاي همکی ژه ب ف
ر
شــ ای
ــ
ا
و ساخت انواع داروهاي تركيبي
ن

محصوالت آرايشي و بهداشتي ،ارتوپدي

ميدان گلها
88636010

نمايندگي ماشينهاي اداري شارپ و كاسيو

نارمك ،باالتر از هفتحوض ،پالك 617
تلفن 77804243 :تلفكس77194306 :
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هوشنگ بهآفرين
شركت اتوبوسراني همسفر
حركت 9و 10شب ،تهران-يزدويزد-تهران
با اتوبوسهاي VIP
09131547314-09128542064

صدابرداری

کیخسرو لریان

نوآهنگ

راهنمای گردشگری
09133533343

خدمات آرايشي
آرایشی و بهداشتی عسل
خ  12فروردین ،نرسیده به لبافینژاد ،پ216
با مدیریت ارسطو جمشیدی

66417834-09124544930
سالن زیبایی گلسان
عروسي متفاوت باشيد
با گريم و ميكاپ فوقحرفهاي
توسط متخصصان زيبايي
٤٠درصدتخفيف
براي عروس خانمهاي همكيش

با مديريت خانم نميرانيان
22948188 - 09192408860

گالری عطر « ِم َمس» شمع
حامي هنرمندان زرتشتي
ارایه دهنده عطرهای روز دنیا
تقاطع ولیعصر و مطهری ،شماره 1995
88720631

خدمات مسافرتي طراحي و چاپ
آژانس تمام وقت

آتليه گرافيك و تبليغات گاث

09121061849

كامپـيوتر
پندار رايانه
انجام كليه خدمات
نرمافزاري و سختافزاري
حضور در محل
09357718621

ديگر خدمات
پالستيكسازي دهنادي

دهقانی

در

مزرعهاش

بود که تعدادی از مرغهای او

میمردند .نمیدانست چه باید
بکند ،برای همین از همسایهاش

مشورت خواست.

همسایه پرسید« :چه غذایی به
مرغها میدهی؟»

دهقان گفت« :جوی دوسر».

همسایه گفت« :نه ،جوی دوسر خوب
نیست .باید به آنها گندم بدهی».

دو روز بعد که این دو در بازار به

هم برخورد کردند ،دهقان گفت:
«اوضاع که بهتر نشده هیچ ،در این

چند روز بیست مرغ دیگر هم از

بین رفتهاند».

مرد همسایه پرسید« :چه آبی به
مرغها میدهی؟»

دهقان گفت« :مگر فرقی هم

میکند؟ من به مرغها آب چاه

میدهم».

همسایه دهقان گفت« :همه آبها
یکی نیستند ،اگر مرغهای تو بیمار

شدهاند باید آب جوشیده به آنها

بدهی».

توليد كننده انواع لولههاي مويي

چهار روز بعد دهقان پیش همسایه

از  ١/٥تا  ٣٥ميليمتر

پیشنهادات تو اثری نداشت .از چهار

و پروفيل پالستيكي

جاده مخصوص كرج  ،خيابان ٦١
كوچه ، ٦پالك ٢٤
٤٤986198

 ٣و 44981442
كليه لوازم منزل شما را خريداريم

داريوش جهانگيري

رفت و با ناراحتی گفت« :هیچ یک از

روز پیش آب جوشیده به مرغها
میدهم ،اما باز هم پنجاه مرغ از
بین رفتهاند».

همسایه در حالی که فکر میکرد
سرش را تکان داد و گفت« :دوست
عزیز ،خیلی بد شد .من از این

پیشنهادهای خوب زیاد دارم ،اما آیا
تو هم به اندازه کافی مرغ داری؟!»

از طراحي تا چاپ

09194883500 - 09123885927

مرغهایتان را بشمارید.

سيامك جمشيدي زاده

كشتي كمربند دين است
كشتي با بستهبندي سنتي
در اندازههاي گوناگون

داريوش جهانگيري
09123118016 - 88937435

فروشگاه تهـران دوچـرخ
نمايندگي فروش
كليه شركتهاي توليدي موتور سيكلت
تهران ،خيابان شهيد مدني ،باالتر از سه راه وحيديه ،پالك 957

ايرج باستاني

 77814157-77811462فكس77825776:

یک

مرغدانی بزرگ داشت .چند روز

نتیجهگیریمدیریتی:

رفت و برگشت

09194883500

سهراب جمشیدیان

از جمله مس  ،برنج و غيره

برون شهري و فرودگاه امامخميني

09123885927

ارایه دهندهی خدمات
صــدابرداری ،نـــورپردازی
 LEDتصویر LED ،کف
جهت برگزاری هرچه باشکوهتر
مراسم شما

داستان مدیریتی:

 31و 88325330

 -1برای انجام سعی و خطا تعداد
 -2گوش دادن به حرف افراد ناوارد

منابع شما را نابود میکند.

تنها با  25هزار تومان
صاحب يك كادر آگهي
در نيازمنديهاي امرداد شويد

88325330 - 88824806

دستيابي آسـان به نيازهاي خويش
از سوي زرتشـتيان

