هـفته نـامه خـبري فـرهنـگي

دينشاه وجدان ایرانی

بيـمه

وکیل پایه یک دادگستری

بیمه عمر و آتیه پاسارگاد

مشاوره و قبول دعاوی حقوقی و
کیفری ،خانواده ،ارث ،ملکی ،شهرداری،
زمین شهری ،دادگاه انقالب ،دیوان
عالی کشور ،دیوان عدالت اداری،
مصادره اموال

عضو کانون وکالی دادگستری مرکز

قابل توجه همکیشان عزیز
جهت ساختن آیندهای بهتر برای خود،
فرزندان وخانواده ،بیمه پاسارگاد به
نمایندگی مهشیدآتشبند درخدمت
شماست ،درصورت تمایل و درخواست
با شماره زیر تماس بگیرید:
09133173315

بيمه البرز
نمايندگي ماندانا آذركيوان
بزرگراه آلاحمد ،نبش كارگرشمالي،
كوچهپنجم ،پالك ،38طبقه4
 88028383فكس88028300 :
بيمهآسيا

شركت نمايندگي كيهان
لآلاحمد،
خيابان كارگرشمالي ،نبش جال 
خيابان ، 5شماره ، 38طبقهپنجم

88009376-88009368

وكالت

77627694 - 09123080969

صدابرداری
ملودی موزیک
برگزاری یک شب بهیادماندنی
با حرفهایترین و بهروزترین
خدمات نور و موزیک
 LED, DJتصویر ،کف LED 3D
صدا09127011380 :
نور09124958354 :

تعميرات و برق

مانا وجدان ایرانی

كارشناس و مشاور حقوقي
09393223292
77624232
مازیار وجدان ایرانی

وکیل پایه یک دادگستری

خدمات برق پرویز
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

قبول دعاوی ،مشاوره حقوقی و کیفری

خیابان شریعتی ،سه راه ملک ،جنب بانک

خدمات فنى همكيش

تعميرات انواع لباسشويى در منزل

کشاورزی ،پالک  ،428طبقه اول ،واحد 1
77654101 - 09121073669

مژگانى

09399156168

خدمات برق پندارنيك
نصب آيفون صوتی و تصويري

تعویض کلید و پریز  ،رفع اتصالی برق و تلفن
سیمکشی ساختمان ،نگهداری برق ساختمان
تعویض سیمکشی منازل

بهنام بخت

09199200057 - 0912 6206736
ت
وی
ژه خفی
همکی ف
ش
ان

فراز ویژن آپادانا

ارایهدهنده خدمات فنی و مهندسی IT
راه اندازی و پشتیبانی شبکه

خرید و فروش ،تعمیر و ارتقا کامپیوتر و لپ تاپ

نوشتافزار

 1تیر  1398خورشیدی /شهریورامشاسپند و تیرماه  /شماره 80

پزشکی آریان تریتا
تهیه و توزیع کلیه تجهیزات پزشکی
بیمارستانی ،آزمایشگاهی ،جراحی ،ارتوپدی و...

ارایه کننده انواع رول ،ملحفه و

نوشتافزار مهر

البسههای یکبار مصرف

لوازم اداري ،مهندسي ،طراحي ،گرافيك،
نمايندگي ماشينهاي اداري شارپ و كاسيو

گشتاسب
86072872 - 09123023775

نارمك ،باالتر از هفتحوض ،پالك 617

امالك

تلفن77804243 :
تلفكس77194306:

خدمات کامپیوتری

مشاورين امالك
راستين مسكن

يوسفآباد ،ميدان سلماس،

تعمیرات ،راهاندازی و آموزش
انواع سیستم با نصب برنامه دلخواه
در محل پذیرفته میشود

09917524859-09057377440
فعالیت در زمینههای
کامپیوتر و صوتی و تصویری،
برقکشی و بیمه پاسارگاد
09019205837

پزشـكي
جراح دندانپزشك
دكتر اميد جهانگيري فرد
درمان ريشه ،ترميم و زيبايي
ساخت پروتزهاي ثابت و متحرك
ا يمپلنت
يزد ،خيابان كاشاني ،جنب مجتمع شهاب ،کوچه
قریشی  ،ساختمان پزشکان سینا  ،واحد 1
09133972515
0353- 6295153

طراحي و چاپ

ديگر خدمات

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

ايرج باستاني

آرایشگاه مردانه

انجام کلیه خدمات آرایشی

(اصالح  ،گریم تخصصی داماد  ،پاک سازی پوست و )...

بختیــاری

رسام خسروی 09120209621

سعادتآباد،چهارراه سرو،آسمانها،آسمان دوم شرقی ،پالک ۲۲

Instagram: rasam_barber

يك كادر آگهي

در نيازمنديهاي
امرداد
شويد

88325330

 31و 88325330

خرید و فروش ارز ،طال و سکه
طراحی و ساخت طال و جواهر
خرید و فروش ارز
خیابان کریمخان ،نبش آبان جنوبی ،کوچه واعظی ،پالک 2/2

nzjamshid@gmail.com

نوروزی

09121099983 - 88922393 - 88801714

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

 77814157-77811462فكس77825776:
تخف
داما یف
و
ی
دها ژه ب
ی زرت رای
ت
شی

صاحب

88824806

از طراحي تا چاپ

فروشگاه تهـران دوچـرخ

كوچه ، ٦پالك ٢٤

تنها با  40هزار تومان

09125028163

ارائه دهنده كليه محصوالت چاپي

09193390334

جاده مخصوص كرج  ،خيابان ٦١

طراحي و اجرا

88005757 - 88025352
فكس 88029552

هوشنگ بهآفرين
شركت اتوبوسراني همسفر
حركت 9و 10شب ،تهران-يزدويزد-تهران
با اتوبوسهاي VIP
09131547314-09128542064

از  ١/٥تا  ٣٥ميليمتر

 ٣و 44981442

كشتي با بستهبندي سنتي
در اندازههاي گوناگون

خدمات مسافرتي

و پروفيل پالستيكي

٤٤986198

خيابان شهريار ،بين  16/1و زينالي ،پالك80

فروش و تعمیر ماشینهای اداری (شارژ کاتریج و تعمیر و )...

09363266882 - 88028524

سيستمهاي آشپزخانه

كشتي كمربند دين است

با بروز ترین متد دنیا

راهاندازی دوربینهای مداربسته و سانترال

خدماتساختمان

پالستيكسازي دهنادي

توليد كننده انواع لولههاي مويي

آزمایشگاه پاتوبیولوژی یزدان

ری
هگی

مون ن
ن رایگا زل
نــ
در م

با کادری مجرب و حرفهای

دستگاههای پیشرفته و به روز

ت
و خفی
هم یژه ب ف
کی
ر
شان ای
گ
ر
ا
می

در فضای مناسب و آرام میزبان شما سروران خواهیم بود
خیابان مطهری ،چهارراه سهروردی ،نبش کوچه امیر،
پالک  ،58طبقه همکف

88412009 - 88441326

دستيابي آسـان به نيازهاي خويش از سوي زرتشـتيان

