
 شماره 2535   ضميمه رايگان شماره 3415  روزنامه همدان پيام

ر لـوندبـا ا
* حمل اثاثیه،جهیزیه، مبلمان، حمل کاال به تمام نقاط کشور

* بیمه کامل اثاثیه،مجوز رسمی، کادر مجرب

09188114102-32717001-32717002

تعطیل م  ــا ی ا ر  د حتی 
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با سبد رایگان

حمل اثاثیه و کاال با کادر مجرب و بیمه کامل
ارائه سبد 
رایـگان
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اتــو بــار  ایـران زمــین
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ید
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تی

یغا
تبل

س 
تما

IRAN ZAMIN

3136081-
09183118683

حمـل اثـاثیه اسـکان
■ با کادر مجرب

■ حمل کاال به تمام نقاط کشور با مجوز رسمي
■ بیمه کامل اثاثیه

دســـت به ســـياه و ســـفيد نــزنـــيد!!

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع 09104450079-38320018-38320019

حتـی ایام تعطیل سبد رایگان

تخــفیف ویـژه)میبندیم،مــیبریم،میچینیم(

آدرس: همدان، ابتد اي خیابان مهدیه، روبروي دبیرستان شریعتي، ساختمان پیام  دوشنبه 29  بهمن ماه سال 1397

www.Hamedanpayam.com niaz@Hamedanpayam.com

38264400
38282865

تلفن
تلفن
SMS 10006066

09105398964
TELEGRAM

@bazarehamedan

دقــت  بـار
081-34278090-34278070-09183139435-09183174077

حمل اثاثیه، جهیزيه، مبلمان، 
بیمه کامل اثاثیه، مجوز رسمي، کادر مجرب

ت.ت.م
شبانه روزي

 دقت بار

حمل و نقل

حـمــلونـــقل

مـلی بـار
حمل اثاثیه،جهیزيه،مبلمان به تمام نقاط کشور

با بیمه کامل و مجوز رسمی و کادر مجرب
.م09183117283-34254443-34254442حتی در ایام تعطیل

ت
ت.

ملی بار
3425444234254443

هگمـتانه قالیشویی کارخانه
تماماتوماتیک

شستشوي انواع فرش هاي دســت بــاف، 
ماشیــني، مــوکت، پتو و مبلمان در 

منزل با دستگاه هاي پیشرفـته

09183164460
081-34246716
34229694

عضورســـمیاتحادیهفرشهمدانشمارهثبت:930111
قالیشویي  هگمتانه هیچگونه  شعبه دیگري در استان همدان ندارد.
تمــاس شما پايان يک کار نيست، آغاز يک تعهد است

ی اکیدا ممنوع
س تبلیغات

تما

خدمات ماشین های اداری مهر
خرید، فروش و تعمیرات تخصصی انواع ماشین های اداری

خيابان شريعتی، مرکز خريد صفويه طبقه 2 واحد 27 
09199196401محمود معینی

شارژ انواع کارتریج های لیزری و جوهرافشان
 با نازلترین قیمت و بهترین کیفیت

ع
نو

مم
دا 

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

09189115855

آدرس:میـــدان جهـــاد، ابتـــداي میــرزاده عشقي روبروي شیریني سراي گلبرگ

کافـــه فســت فود کـــلیز جهــت تکمیل کادر پرسنلي کافه و رستــوران به افـــراد ذیــــل )آقــا- خـانم( 
بــه صـورت تمـــام وقت و نیـمه وقت  با حـــــقوق و مـــزایا و اضـــافه کـاري به همراه قرارداد نیازمند است.

مفســتفـودکليـــز ستـخـدا ا
بـاریـستا

پیــتزازن 
سوخاري زن

مدیر سـالن 
انـــباردار 
صنـدوق دار

ظرفشور
پیک موتوری

برگـرزن 
کانتر کار 
سالن کار 

مـــراجـــعه حـــضــــوری
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شرایــط تعداد نفرات ســمت

پــورسانت+ ثابت+  حقـــوق 
عیـدی بیــمه+  پـــاداش+ 

8 نفر و آقـا بــازاریــاب خـانم 

نفر  5 یخچالدار نیسان  با  پخش  مامور   

09394268878

توجه

در نظر دارد از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری  نماید:
شرکت پخش لبنیات رامک

Pasargad

به  قیـمت  10  سـال قـبل

آدرس: 
همدان:ابتدای 
خيــابـــان 
پــاســتور،
نــرســيده
 به اورژانس

081-38251406 بـــورس کــت تـک و پالتـو

طرف قرار داد با: 
فرهنـــگــیان، 
کمیته امداد امام )ره(

اداره پست، اداره برق

کت شلـوار روز

انجام نقاشي ساختمان 
از متري 1/500 الي 5 هزار تومان 

با مصالح جدا از اجرت مي باشد 
مولتي کالر، پالستیک، روغن و کنتکس 

با 20 سال سابقه کاري 

09109912701
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ی ا
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ت

خــریـــدار  انـواع 
ضایعات کاغذ و کارتن
با قیمت مناسب

09911885098
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 اک
ی

غات
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ما

ت

امــانــت  
فـــروشی 
خرید و فروش لوازم اداری و خانگی یا 
سوپر مارکتی نویا دست دوم با مناسب ترین  قیمت

09185436800 زارعـی
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ی ا
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خریـدار لبـاس 
مـردانه، زنـانه، 

بچـه گانه نــو
09380371651

حقوق  با خانم و قا آ حرفهاي رياب بازا محدودي تعـداد به
يايفوقالعاده+بيمهتأميناجتماعيو...نيازمنـداست. ا مز  و

صنایع کارخانجات اسدي
تولیدکنندهربستیالدراستانهمدان

0 9 1849664 0 وع0
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

فرصت های شغلي مناسب خود را در اين کانال بيابيد
نیازمنـــدي هاي آنــالین همدان

@n_hamedan   استخدام فوري
چاپ و پخش اطالعیه و آگهي هاي تبلیغاتي شما در سریعترین

 زمان ممکــن پیام و تبلیغات خود را براي ثبت در فضاي مجازي
 به شمـــاره 09909881592  )بـــا تلگرام یا سروش( ارسال نمایید

و یــا بــا شماره تلفــن 081-32522295
وع  09908110429 -09908110428 تماس بگیرید
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ت

ظریف  بار شرکت رسمی 
حمـل و نـقل

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

شبانه روزی■سبــد رایـگان به تعداد نامحدود
0918  425  4900

081-3 425   4900

پاینده

الوند
■متخصص در حمل مبلمان و اثاثیه منزل با کادر مجرب و بیمه کامل

مجهز به انواع ضربه گیر و پتو جهت   ■
محافظت از وسایل لوکس منزل

امانت فروشي 
مــهـــدي

 لوازم خانگي و اداري شما را  
با قیـمت مناسب خریداریم  
09188176407-32522719
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دا 
اکی

ی 
غات

بلی
س ت

تما

نقـاشي ساختــمان  رنـــگ 
روغني متري 4500 تـــومان
رنگ پالستیک متري 3000 تومان
) مشــاوره و بـازدید رایگان( 
)با کیفیت و تضــمـین(
09372088029

ثبت نام کالس هاي رایگان و نیمه رایگان 
خانه ی کارگر مختص تمام سنین قرآن چرتکه،زبان، کامپیوتر، 
حسابداري، هنري ، رباتیک، برنامه نویسی، الکترونیک و میناکاری

@khanehkargarhamedan
آدرس: همدان،خیابان طالقاني  چهارراه امیرکبیر بیست متري شیرسنگي

به25نفرنيرويپارکباننيازمنديم
)مزایـا و شرایط مطابق قانون کار( 

)هر گونه پیامک پاسخ داده نمی شود و پیگرد قانونی دارد فقط تماس(

09124026692

فروش کارخانه بتن آماده
با پیشرفته ترین دستگاه هاي روز 
قیمت توافقي- بازدید در محل

پیامــکجوابدادهنـــميشود
لطفامشتريواقعيتماسبگیرد

آدرس: شهـــرستـــان رزن، کیلومتر 3 
به طـــرف آوج دقـــیقا مقابل پلیس راه
09183120247-09188133455
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ت 32723402-09189052886-09364943995

حکمتحمل و نقل
حمل اثاثیه منزل و لوازم اداری به تمام نقاط کشور

با بیـــمه و بســــته بـــندی  

مبل شویي ماه
شستــشوي مبــل در مـنزل با دستگاه

مجهز به خشک کن و مواد لکه بر و شوینده 
درجه یک، شستشــوي انواع مــبلمان، 
صندلي غذاخـوري، پــشتي، تــشـک،

 صنــدلي اتومــبیل 

09185783400-09386650882 مدیریت 
سرویس همه روزه

مجهز و منظم

به یک نفر با مدرک حــداقل 
لیسانس با 7 سال سابقه کار و یا 
فوق لیسانس با 3 سال سابقه کار 
مشاور ترجیحاً در زمینه آب و یا 
عمران و یا کشاورزي نیازمندیم 
09389395886-09188128414
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به یک نفر پیک موتوری جهت 
کار در رستـوران محدوده 
سعیدیه- استادان به صورت 
نیــمه وقـت    نـیازمندیم

09189121306

شیریني سنتي خانگي مادایزه 
بــدون مـواد  نگـهدارنده 

کاماًل طبیعي با ماندگاري باال در 
بهترین نقطه همدان با طبـیعت 
زیبا دیویجین آماده شیرین کام 
کــردن شما عزیزان مـي باشد
منتـــظر حضــور شـما

 تا پايان نمايشگاه هستيم 
ورودي ســالن ابن سينا 

09188174302
38232941-081 جابریان 
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اکی

ی 
غات

بلی
س ت

تما

قالیــشـویي  اکـبا تـان
تحویل 48 ساعت

مجهز  به سیستم گرمخانه
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دا 
اکی

ی 
غات

بلی
س ت

تما

جاده دره مرادبيگ، جنب برج تنديس
081-38238050-09185431900

بهيـکپزشکعمومی
خـــانــم(جــهت (
نيـازمنديم ی ر همــکا

0 9 0 2 5 4 3 0 1 4 0

فـرش مـقدم  
خــریـد، فروش و تعویض 
انواع فرش هاي ماشیـني و 
دستباف  به  باالترین قیمت
09036375560  

نیازمنــد  ضامن  ارتشي 
بازنشسته یا کارکن جهت 
وام بانــک حکمت 10 

میلیون توماني با پورسانت 
09185077214

وع
ممن

دا 
اکی

ی 
غات

بلی
س ت

تما

به یــک منــشي خــانم مسلط به فتوشاپ و اتوکد جهــت 
کــار در خدمات کامپــیوتري نیازمندیم )شهــرک مــدني( 

09198113997

آژانــس مسافرتی وجهانگردی 
سیـــنــا سـایـان

آمادگی جهت قرار داد با ادارات و تورهای 
ز و ر نو م يـا ا ی ويــــژه جهــت کارمندان برا

آدرس: همدان، خيابان بوعلی، سيزده خانه 
واحـــد2 ارجمـند،  ميخک، ساختمان  کوچه 

081 -38342009

چاپ سیلــک و تـامپو رایـان
چاپ بر روي نایلون، نایلکس، پارچه، 
چوب، فلز، شیشه، کارتن پالست و...

چـاپ بر روي درب قوطي، قطعات صنعتي، خودکار، لوازم 
آزمایشگاهي و پزشکي، قوطي هاي آرایشي و مواد غذایي و...
مجهز به دستگاه هاي اتوماتیک چاپ سیلک با بهترین کیفیت چاپ

آدرس: همدان، خیابان باباطاهر، جنب پاساژ کیش
09182924071-09183156771
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اکی

ی 
غات

بلی
س ت

تما

نیازمــند شــریک جهت تولید و بسته بندي انواع نان فانتزي 
و حجــیــم )جا و مجوز از مــا، سرمــــایه از شما( با 
مــجوز از ســـــازمـان غــذا و دارو  09033299483

وعدفتر کارخانه: همدان، برج پاستور، طبقه7 واحد7
ممن

دا 
اکی

ی 
غات

بلی
س ت

تما

سرمـایه گذاری مطمئن
با درآمد حالل و هر مقدار سرمایه

در کــــارخانه تــــولیــــد مــواد غذایی

با ضمانت رسمی، معتبر و پشتوانه ملکی )شرکت مهر جم تاسیس 1368(
0920 111 2020                                         0918 111 1765

خــــرید انــــواع کتاب، کاغذ باطله، فقط با یک تلفــن
 در درب مـــنزل آدرس:همـــدان، سرپـــل یخچال،
 پاساژ امام رضا، کتاب باران 09186103649-32514717

امانـت فـروشی اهورا
لوازم منزل شما را خریداریم 
09187011316 موسيوند

آگهـی استخدام
شرکت گلرنگ پخش همدان
از تعدادی فـروشنده جهت تکمیل 
کـادر فروش خود با حقوق ثابت+ 
پـورسانت+ بیمه تکمیلی+ ایاب و 
ذهاب  دعوت به همکاری می نماید.

09183532208
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ی ا
غات

بلی
س ت
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ت

34421018-09189228528-09337403785

نقدواقساطتزئینات ساختماني  هاویلوکس
پالستیکي 3500

روغني 4500
اکرولیک 4000

مولتي کالر و مولتي کاور 6000
کنتیکس ساده متري 6000

طرح کاغذ چرم نما و فلزات 12000
کار چوب عدد 30000

طرح دار 60000

نماي بیـرون و داخل ساختمان ضد آب
ترکیب نـانو 100 درصد تــضـمیني
 در طرح هاي جدید ابزارها و قرنیزها رایگان



تلفن پذيرش آگهي: 38264400 - 2081 پیامک: 10006066
niaz@hamedanpayam.com  ایمیل ارتباط با نیازمندیها

شماره تلگرامی واحد نيازمندی: 09105398964
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امـالک شهر پذیرش آگهي به صورت تلفني از سطح شهر 
هنرستان، روبروی درمانگاه کمال آباد  38330540-081 صالـــحي

به یـــک نــفر عکاس خانم 
جهت کار در آتلیه نیازمندیم 

09353690036
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بلی
س ت
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ت

نیازمنــد نیروي 
جوان جهت کار در 
کلینیک ساختماني

)فروش درب و پنجره آهني( 
با حقــوق و پورسانت عالي 

وع09185054763
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به یــک کبــاب زن 
جـــهــت کــــار 
در تهیه غذا نیازمندیم 
ساعت کاري: 8 صبح الي 10 شب 

09120636961
حقوق: 1/300/000 تومان

به یــک نفــر شــاگرد 18 الي 
25 ســال جــهت کار در تعویض 
روغنـي همراه با آموزش نیازمندیم 

وع09188183913
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به دو نفر فروشنده آقا نیازمندیم 
)جهت کار در فروشگاه پوشاک( 

09183138735

به یـک همکار خانم آشنا به حسابداري 
هلو پــاره وقت بــراي سنـد زدن

 لوازم خانگي نیازمندیم 09181111694

به یک آشپز نیازمندیم 
09189155727

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به تعــدادي راننـده
  با خودرو جــهت کا ر
در آژانـــس 1880 

جهت شیفــت صبح و 
بعدازظهر نیازمندیم 
)بادرآمـد ميليوني( 

09182136328

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

فـــوری
به یـک پیک موتوري 
جهت کار در تهیه غذا 

نــیازمــندیم
.م09354120019

ت
ت.

به یک نصاب درب 
چوبي و کابینت کار 
نیـــازمنـــدیم 

09186752679

.م
ت

ت.

دعـوت به همکاری 
بــازاریـاب با مزایای حقوق

 ثابـت + هزینه رفت و آمد + 
بیمه تامین اجتماعی + پورسانت 

34383955

به تعـدادي وردست کار، 
چرخــکار و اتوکار خانم 
نیازمندیم 09189048380

ت.م
ت.

به چند نفر کارگر 
سـاده جهت کار 
در بستني فروشي 
نیــازمـندیـم
آرامگـاه بـاباطاهر 
بستني حاج عباس 
09101961801

وع
من

ا م
د

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

فوري               فوري 
به یـک حسابدار 
ترجـیحًا آقــا 
آشنا به نرم افزار 
هلـو نـیازمندیم 
)ترجیحًا با تجربه(

09188160247

به یــک شـــاگـرد آقا 

جـهت کار  در ضایــــعاتي 

)ترجیحًا حوالي  شهرک مدني
 یا قاســم آبــاد( نیازمندیم 

09186752915

به یــک خـانم حسابدار 
جهت کار در کارخانه اي 
واقع در اللجین با سرویس 

ایاب و ذهاب نیازمندیم
09183138153

وع
من

ا م
د

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

به تــعدادي نیـروي 
کــار خـانم جهت کار 
در تـولیدي کیف چرم 
حوالی سیلو نیازمندیم 

حقوق حداقل ماهانه 500 تومان 
استخــدام دائــم + بیـــمه
وع09100708325

من
ا م

د
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به یـک نـفر خـانم
 با ظـاهري آراسـته 
جهـت صنـدوق داري 
در کـافه نیـازمندیم 

09016677315

به دو نــفر بتونـه کار 
جهــت کار روشویـي

 )با سابقه کاری( نیازمندیم 
محــل کــار اللجین

 با سرویس ایاب و ذهاب 
09183138153

وع
من

ا م
د

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

یک شرکت حسابـداري 
نیــازمنــد چنــد 

بازاریاب آقـا و خانم در 
استان همـدان مي باشد 
حقــوق 1/200 مــیلیون 

+ پــــورســـانـت 
 محصول 20 درصد + پورسانت 

)خـدمات 50 درصد(
09033242780

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به یک منشی با فن بیان باال مسلط به 
نرم افزارهاي کامپیوتري )EXCEL  و 
WORD( نیازمندیم  09180109308

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به تعدادي ویزیتور خانم جهت 
فروش نمک دریایي نیازمندیم 

وع09374592639
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به یــک فـروشنده خانم 
نیازمندیم 09918188721

کارشناس فني خودرو 
مکانیک خودرو سبک، 
جلـــوبندي ساز سبک 
با مــدرک تحصیلي 
دیــپلــم بــه بــاال 
جهت کار در نمایندگي
 ایران خودرو نیازمندیم

وع34245566
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به یــــک نــفر 
فــروشنـده خـانم

 با ظاهري آراسته براي 
کار در لوازم آرایشي 
بهداشــتي نیازمندیم 

09355206894

به یک همــکار خانم به 
صــورت پــاره وقت
جهـــت کــار در 
فــروشگاه مــواد 
غــذایی نیازمندیم

)اولویت با ساکنین منطقه جانبازان(

09386106671

به تعــدادي راننـده مجــرب
 با اتومبیل جهت کار در آژانس 
بهشتي نیازمندیم  09189051091

ت.م
ت.

به چنــد نفـر همکار خانم جهت 
فروش محصوالت فرهنگی  نیازمندیم

 با پـــورســانت عــالی، 
سرویس رفت و برگشت

ساعت کاری: 8 صبح الی 2 بعدازظهر
ساعت تماس: 10 صبح الی 20 شب
09359974487

.م
ت

ت.

بــه تعدادی محدودی
 پیـک موتوري به صورت 

تمـام وقت و نیمه وقت
 جهت فعالیت در آژانس
 پیک موتوري نیازمندیم
.م09183131642

ت
ت.

به یــک فــروشنده 
خانـم مجرب با روابط 
عمـومي باال نیازمندیم
09188168093
.م ترجيحاً مجـرد

ت
ت.

بـــــه یـــــک 
پیـــک مــوتوري 
جـهت کار در تهیه 
غــذا واقــــع در 
شهــرک  الـوند 
ابتـداي شــهرک 
زیبــا  نیازمــندیم 

وع09183117191
من

ا م
د

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

به تعدادي نیروي  لعاب کار و 
سیاه قلم کار با تجربه و تمیز کار 

نیازمندیم 09374140336

ت.م
ت.

استــخدام رایـگان راننده 
در اسنپ همدان با درآمد 
میلیوني 09189018106

ت.م
ت.

به یک خـانم مسلط به
 3D MAX جهــت کار 
در نمایشگاه   دکوراسیون 
داخلــي  نــیازمندیم 

09182223360
وع

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

بــه تعــدادی چرخــکار از
یک میلیون تا 1/500/000 تومان 
و تعــدادی وردسـت چرخکار 
500/000 الی 800/000  تومان 
و اتو کار و شاگرد ساده 400 الی 
500 هزار در تولیدی زنــانه با 
تسویه نقدی و کار دائم نیازمندیم

09187341915

ماهــر  نصـــاب  یـــک  به 
کابیــنت و کمد دیواري نیازمندیم  
)با ابزار یا بدون ابزار( 09186103341

ت.م
ت.

امالک نیکان
آرامگاه بوعلي، بلوار خواجه رشید 

پايـــین تــر از اداره امـــاکــن 
معاوضه ،مشارکت در ساخت
خرید فروش  رهن و اجاره
38322709-38321666

فرصــت شـغلي
جــذب نیــروي پـاسارگاد

09186780042

به تعدادي نیروي کار آقا 
جــهــت کــــار در 
بــستني فروشي نیازمندیم 
شرایط سني: 18 الي 25
آدرس: همدان، بلوار بعثت بستني نعمت 

081-38385996

به 2  نفر نیــروي خانم 
جهــت کار در شهرک 
صنـــعتي اللـجین در 

کارگاه نقاشي نیازمندیم 
)حقوق و مزایا عالي( 

ت.م09212598499
ت.

به تعـدادی همکار خانم جهت 
همـکاری در موسسه فرهنگی 
به صورت پاره وقت نیازمندیم
حقــوق ثـابت: 1/300/000 تومان
ساعــت کـاری: 8:30 الی 14:30

09186122514
09032406818

به تعدادي فــروشنده خـانم با تجـربه و 
صندوق دار مسلط به نرم افزار هلو  نیازمندیم 
)با حـــقوق و مـــــزایاي عـــــالي( 
جهت فروشگاه تخصصي سیسموني و کودک طبقه 3 واقع در برج زاگرس 

09183133307

.م
ت

ت.

به یک فروشنده خانم ترجیحاً با تجربه با ظاهري 
آراسته جهت کار در فروشندگي سفال نیازمندیم 
آدرس: همدان جاده بهار، 100 متر مانده بــه پادگان 
قهرمان روبروي ساختمان هاي سازماني پادگان قهرمان

09101962109-09223867994

.م
ت

ت.

به تــعـــدادي فـــروشنده 
خـــانم مجـــرب نیازمندیم 

)با حقوق و مزایای عالی(
)همدان، ميدان جهاد، برج زاگرس فروشگاه کيف و کفش هپي شاپ( 

09122085058

نیـاز بـه چند کارگر حرفه اي
جهــت کــار در کــارواش 
نیــازمندیم 09183188202

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به تعدادي پیک موتوري 
با درآمد روزانـه باالي 
60 تـومان نـیازمندیم 
)اعتبار آگهي تا 40 روز (
09120258019

ت.م
ت.

به یــک صـنــدوق دار خانم 
جهت کار در فــروشگاه بامبو 
واقع در میدان جهاد نیازمندیم 

)با سابــقه کـاري(
مراجعه حضــوري: خیابان 
خواجه رشید فست فود بامبو

ساعات کاري: 18 الي 23
ت.م38268820

ت.

اجـــاره آپـــارتمان 
خیابـــان مهـــدیه، کـــوچه بـــانک ملـي مهدیه،
 105 متــــري طبــــقه 4 فــــول امـــــکانـات

 آرامـــگاه بوعـــلي پشـــت بانـــک آینــده،
امکانات  3 فــول   100 متــــري طبــــقه 

30 میلیون رهن، 1/250/000 اجاره 

وع09380140741
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

110 میلیــون رهــن کامل

امالک نیکان- خواجه رشید

به تعـدادي چرخکار  
شلوار دوز مسلط به چرخ 

کامپیوتری   نیازمندیم
)امــامزاده عبدا...(
09353559074

وع
من

ا م
ید

 اک
ی

غات
بلی

س ت
ما

ت

به یک  پیک موتوري 
جهـــت کـــار در 
فست فود نیازمندیم 

ساعــت کــاري:
 18:30 عصر الي 23 شب
09187000056

.م
ت

ت.

به یک منــشي خـانم جهت 
کار در فست فود بامـبود واقع
 در خواجه رشید نیازمـندیم 

ساعـــت کـــاري 12 الي 15 
و 18:30 الي 23:30

)مراجعه حضوري( 
خیابان خواجه رشید فست فود بامبو

081-38268820

ت.م
ت.

فـــروش زمیـــني
 به متــراژ 1500 متر داراي 20 اصله درخت گردو 
پربــار رو بـه آفتاب داراي خاک حاصلخیز جهت 
کشــاورزي، داراي طـرح  هادي روستا مي باشد 

)متري 120 هزار تومان(     09180835906

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

فـروش یک باب مغازه 
به متـراژ 20 متر واقع 
در خیابان شهـدا جنب 
ساختمان جنایی، قیمت 
400 میلــیون تومان  

0 9 2 1 2 9 3 6 9 9 8

مــغازه اجـــاره
متر 10 ژ مــتـرا به

اول شهدا نبش پل پهلوان ها 
منـاسب هر شغل 20 ميليون 
رهــن +3 مـــيليون اجاره 

09188152168

به یک کمک آشپز و یک کارگر ساده 
جهــت کـار در تهیه غذا نیازمندیم 

)همدان، چهارراه بابک، بلوار امام خمیني، کوي جنت، تهیه غذاي گلپا(

0 9 182 065 046 -09 18444757 0

081-32519009

مرکز خرید اطلس
جهــت تکــمیل کـادر پرسنلي خود از 

جوانان با استعداد و باانگیزه براي فروشندگي 
پوشاک مردانه دعوت به همـکاري مي نـماید

افراد با سابقه کاري در اولویت هستند
تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوعآدرس: همدان،چهارراه تختي، مرکز خريد اطلس

بهيکنفرحسابدارخانم
با رهلو نرمافزا به مسلط
حــداقلسـن28حداکثر
صــورت بــه ســـال 35 
نيـازمنديم وقــت نيمــه

09182178805

به یــک هــمکار خــانم 
جـــهت کــار در گیاهان 
دارویــي بــه صـــورت 
نیــمه وقــت واقــع در 
چهارراه پاستور نیازمندیم

وع09180127040
من

ا م
ید

 اک
ی

غات
بلی

س ت
ما

ت

فـــروش 
يـــک واحد آپارتمان به متراژ 145 متر، 90 الـــي 93 
متــر مفید، سال ساخت 97، فول امکانات، طبقه اول 
باالي پارکینگ+ حیاط خلوت، دو خوابه، تراس، انباري، 
پارکینگ بدون مزاحم ريموت دار، 30 میلیون در رهن 
مستأجر با ماهي 500 هزار تومان اجاره، 30 میلیون 
وام، آرامگاه باباطاهر مجتمع کوثر پشت فروشگاه اتکا
تــومــان(   380/000/000 )قیـــمت: 

وع09918327157
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

فـــوری
به یـک آشپز ماهر جهت 
کار در تهیه غذا نیازمندیم

ت.م09185787860
ت.

يــک بــاب مغــازه با کليه 
لــوازم قصابي و جواز کسب 
با سابقـــه 35 ساله واقع در 
بهـترين نقطه ميدان مدرس 
رهــن و اجاره داده مي شود 

09183180364

به 2 نـــفر نیـــروي کار ترجیحاً خانم 
جهــت کار در کــارگاه پرورش گل و 
گیــاه واقع در شهرک بهشتي نیازمندیم 

09187108858

به تعدادی پیک موتوری به 
صورت نیمه وقت نیازمندیم
ساعت کاری: 12 ظهر الی 16:30
حقـوق: 550/000 تومان

09189008155
09307309850

شرکت فروشگاه های زنجیره اي اوشانگ
 )فروشگاههايتخــفیفيهـفت(

در رديــــف شغــــلي ذيل در شهر 
همـــدان دعوت به همکاري مي نمايد:

سمـت: کارشناس حسابداري 
شرايــط احــراز:

ترجیحًا آقا، حداقل لیسانس حسابداري، حداقل 4 
سال سابقه کار مرتبط مسلط به نرم افزارهاي آفیس 

متقـــاضیان مي توانند رزومه و شماره تماس 
خــــود را بــا ذکر ردیف شغلي و شهر محل 
سکــــونت از طــریق ذیــل ارسال نمایند.

hroshanak@oshanak.com آدرس ایمیل: 
شمارهفکس:021-44470586

وع
من

ا م
د

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

به یــک نــفر نیــرو آقـا 
جهت رزرواسیون شیفت شب هتل نیازمندیم 
حداکثر سن 35 سال با سابقه کاري و رشته مرتبط )جهانگردي( 

شیفت کاري 19 الي 8 صبح
و یک نیرو خانم جهت رزرواسیون شیفت روز نیازمندیم 
و یــک نیـروی فنی خدماتی با سابقه کاری با حقوق 1/500/000 تـومان

حداکثر سن 35 سال با سابقه کاري و روابط عمومي باال و  رشته مرتبط )جهانگردي( 
شيفت کاري 8 صبح الي 19 حقوق 1/200/000  الي 1/500/000 

به دو نیــرو آقـا جهـت کـار در رستـوران 
)گارسون و سالن کار( حداکثرسن 30 سال با سابقه کاري 

حقوق 1/200/000 تومان  ساعت کاري: 9 صبح الي 22
به یک صندوقدار خانم جهت کار در رستوران 

با سابقه کاري باال و آشنایي با سیستم )نرم افزار هلو(
ساعت کاري: 10 صبح الي 22    حقوق 1/200/000 تومان 

به یک حسابدار خــانم با سابقه کاري باال 
و آشنــــایــي با ســـیــستم )نــــرم افــزار هـــلو(
ساعــت کـــاري: 8 صـبح الي 14 حقــوق 800/000  تومان 

09190515357ساعت تماس: 10 صبح الي 18

هیچ شعبة دیگری در سطح استان همدان ندارد و تمامی  شور 
قالی های خود را  از لحاظ کیفیت و کمیت تضمین می نماید

ضد  حساسيــت  ، ضدلک  آنتی باکتريال  شويی   قالی  اين  شستشو  باالی  کيفيت  منظور  به 
ميشود عزيز  همشهريان  های  قالی  شستشوی  کيفيت  رفتن  باال  باعث  مينمايدکه  استفاده    

 مبل شویی در مـنزل + سرویس رایــگان

دارای مجوز رسمی
 ازاتحادیه محترم

 صنف فرش استان همدان 
بازرگانی اتاق  عضو 

آدرس: چهار راه میدان بار  ابتــدای حـصار قصاب ها
به پاس قدرانی از  همشهريان فهيم و قدرشناس همدان افتخار دارد

تلفن: 34248433-34248434-34223469-34246808
همراه: 09183150225-09189039068

شاید این بار ربنده شما هستید
زمین قالیشویی ایران 

حبیبیان
مصـرف درسـت برق 
یعنــي هــزینه کمتر

 و حسن خوشایند شرکت 
در حـرکــت مـلي

کــار در منزل به چند نفر 
سیاه قلم کار ماهر خانم نیازمندیم
)با حقـوق منظم( 09224451264

ت.م
ت.

به یک کافه من 
نیــازمـندیم
)آقـا یا خـانم(

ساعت تماس: 10 صبح به بعد

09380917139
 به یــک نفر خـانم 

با ظاهری آراسته جهت 
صنــدوقــداری در 
کــافه نــیازمندیم
ساعت تماس: از صبح تا 21 شب

09380917139

به یــک نیروي خانم 
جهت کار نقاشي ساده 
داخــل شهر اللجین

 با سـرویس نیازمندیم 
09186744496

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به یــک اصالح کار 
ماهـر جهــت کـار 
در سالــن زیــبایی 
بانــوان نیـازمندیم
09355760715 
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خی
ن 
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نقاشی خدمات
 ساختمانی

بازار فرش 
امانت فروشی

خـــریـــدار 
ضایعات و آهن

تعمیرات
بازار فرش 
امانت فروشی

آموزشگاه تعمیرات موبایل

عالءالدين با 13 سال سابقه درخشان

با مجـوز رسمي از سازمان آموزش فني وحرفه اي کشور
آموزش تخصصي و عملي تعمیرات سخت افزاري و نرم افزاري موبایل

تلفن:32531229ارائه گواهینامه مهارت بین المللی
آدرس:  همدان، خيابان شريعتي، روبروی بانک ملي کارگشايي، ساختمان 110، طبقه 3

ت.ت.م

وام یــک روزه
09189117269 -09189117262

صنایع چوب رحیمي
 دکوراسیون اداري، تجاري، 
کابیــنت و کــمد دیواري 
سرویـس عـروس و نوزاد 
درب چوبي )نقد و اقساط(

09188179355

خریــدار انـواع 
فـرش هاي کـهنه

با 20 درصد باالتر
 از قیمـت واقـعي

آدرس: سر گذر، حالج خانه پالک5
32528787-09183132985  مسلم

081-32529312-09197720093

سالــن زیــبایــي کــارن

اپیـالسیـون
آدرس:همدان، بر اصلي خیابان خواجه رشید

محیطي مجزا با کادري مجرب

وع
من

دا م
اکی

ی 
غات

بلی
س ت

ما
ت

آمــوزشگاه  سـالـن 
تخصصي عروس گل مینا

آموزش بيش از 20 رشته
 در آرايشگري با مدرك معتبر

 فني حرفه اي )ثبت نام همه روزه(
32515673-38254409

09358661663

فــروش  سـند
 )نسق( کشاورزي
 در متراژ هاي مختلف 
09188199743

وع
من

ا م
د

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

وع
من

ا م
ید

اک
ی 

غات
بلی

س ت
ما

ت

خریدار کلیه ضایعات 
آهــن و آلـومینیوم 
)قیمت در محل (
09188121232

ت.م
ت.

قبول انواع سفارشات مجالس شما با خوشمزه ترین
 غذاهاي ایراني و با بهترین کیفیت و کمترین هزینه

وآماده عقد با ادارات و شرکت ها و سایر ارگان ها 
)فقط کافیست یکبار امتحان کنید(

آدرس: همدان، شهرك مدني، بلوار يادگار امام انتهاي بلوار تهيه غذاي گل آقا( 
32753897 -09189113237

پیک رایگان

تهــیه غــذای گـل آقا

برگــزاري دوره 
طـالیي آموزش 
زیسـت  شناسي پایه
مفـــهومي و کنکور در مقاطع 
دهـــم، یــازدهـــم، دوازدهم

 با 40 درصد تخفیف در آموزشگاه 
توسط مدرس خانم آمــوزش و 
پرورش و فوق لیسانس ژنــتیک 
و عضو انجمن نخبگان ایــران 
اطــالعات بیــشتر در تلــگرام 

ع09188102434
نو

مم
دا 

کی
ی ا

غات
لی

 تب
س

ما
ت

بازیافت کتاب و کاغذ 
شمـا را خـریداریم 

)جمــع آوري 
درب مــنزل(

وع09211596562
من

ا م
ید

 اک
ی

غات
بلی

س ت
ما

ت

خریـدار 
ضایـعات 
آهــن
09187125336

کـلــیه ضــایعات آهن، 
آلـومینیوم و.. شما  را با  

بـاالتــریــن قـیــمت
 در مــحل خـریداریم

09188150873 

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

خریدار ضایعات آهن 
چــدن، آلومینیوم   و 
مس و لوازم خـانـگي 

ع09182112624
نو

مم
دا 

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

امانت فروشی اسالمی
کلیــه لــوازم  منزل 
شمــا را به باالترین 
قیــمت خریداریم
09185848955

خریدار انواع ضایعات
از قبیل آهن، چدن، مس، 
برنج و وسایـل مــنزل 
به غیـر از وسایل چوبي

09184428371

ت.م
ت.

امانـت فروشي 
امـیرعـلي 

کلیه لوازم خانگي و اداري شما را به 
باالترین قیمت خریداریم و ضایعات 
آهن آالت شمـا را نیز خـریداریم
09918355473

دکوراسیون 
داخــلــي 
امــیـــري

اجراي انواع دیوارپوش، تایل60×60
دکوراتیو کناف، قرنیز، پارکت 

تهیه مصالح با کیفیت بدون واسطه از کارخانه 
اجراي کار مهندسي با اکیپ نصب فني تحویل در اسرع وقت 

حمل مصالح تا پاي کار رایگان

ع09195717426
نو

مم
دا 

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

تخفیف ویژه عیدانه
نقد و  شرایطی

خــرید و فروش 
انــواع فرش هاي 
نــو و کهنه و تابلو 

مظـــاهـــري
09188181537

کلیه لوازم منزل شما را خریداریم 
)فــرش، یــخچال، کـابینت، 
تلویــزیون، ضــایـعات و...(

09183130399 

انجــام  نظـافت منـزل و
 محل کار   پذیرفته مي شود 

09226890132

وام
ضمانت

ساعت تماس 16 الي 20

 پذیرفته مي شود

09188130531
وام

ت
نوب

با 

بهترین 
خریدار

وع
من

ا م
ید

اک
ی 

غات
بلی

س ت
ما

ت

خریدار ضایعات 
از قبــیل آهــن و مس 
و... از کارخانجات درب 
منزل با باالترين قیمت 

09189095319

پدرام شرکـت خدماتی 
)شماره ثبت 11679(

مجری کلیه امور نظافتی در سطح شهر همدان به صورت قرار دادی 
نظافت راه پله ها، منازلها، فروشگاه ها،سالنها، شرکت ها و موسسات
تامین نیرو جهت  پرستاری کودک و سالمند در منزل یا بیمارستان

تامین نیرو جهت پذیرایی و خدمات در مجالسها شما منزل، سالنها و تاالر باغها
تامین نیرو جهت فروشندگی، منشی،سرایداری نگهبانی انبار داری و راننده

اورژانس در منزل با کادر با تجربه و مجوز رسمی
 تزریقات، تعویض پانسمان، گرفتن V/S عالئم حیاتی فشار خون و B/S قند خون

 حمام  در تخت بیمار
مجری کلیه امور ساختمانی

نماکاری گچ کاری، کاشی کاری،لوله کشی آب گاز و تفکیک کنتور
برق کشی نصب و تعمیر آیفون دزدگیر و دوربین مداربسته

تلفن رزرو:081-34223765     
 همراه:09388119371-09182707850-09186100355

سلـــطـــانی  09186125797 تلـــگــرام: 
)شرکـت خدمـاتی پــدرام روشن فراز(

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

پیمانکاری  ساختمان
و

مشارکت در ساخت و ساز

ساعت تماس  16    الی   20
09021115775

 پذیرفته مي شود

گــاز رســاني 
غــــالمــــي
و تفکیــک کنــتور 
کلي و جزئي و جا بجایي

09187001775

تعــــویض انـــواع مـــبلمان 
کارکـــرده بــــا مبل نــو 

بیش از 20 مدل )مبل راحتي، کالسیک، استیل(
ت.م09308983251

ت.

امانت فروشي زماني 
خریدار فرش دستبــافت و 
 LED, ماشیني، تلویزیون هاي
LCD اجاق گــاز، یــخچال 

ماشیـــن لباسـشویي  و...
.م09181112507

ت
ت.

081-34270286      09188149689

کابینت مهرداد
از تولید به مصرف با مناسب ترین قیمت

تولیدکننده انواع کابینت هاي مدرن آشپزخانه
کمد دیواري، چوبي، فلزي، وکیوم و...

با کیفیت عالی

وع
من

ا م
ید

اک
ی 

غات
بلی

س ت
ما

ت

خریدار انواع ضایعات
از قبیل آهن، چدن، مس، 
برنج و وسایـل مــنزل 
به غیـر از وسایل چوبي

09189105262

ت.م
ت.

تعمیرات مبل
تعمیرات انواع 
مبلمان راحتی 
کالسیک، استیل
حمل و نقل رایگان
09198856490

بهترین خریدار ضایعات 
آهن، آلومینیوم، مـس، 
درهاي پارکینیگی  ، درب
 و پنجـره و... در محل
09182147665

وع
من

ا م
ید

 اک
ی

غات
بلی

س ت
ما

ت

آموزش لعاب کاري
 فــقـط 

40 هزار تومان 
09185781324

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

خـــدمــات پــس از فروش 
محصوالت صوتي و تصویري 
تعـمیرات  خریـدار، 
LED، LCD پالسما 

)خیابان شهدا، نرسیده به فلکه پروانه ها، 
نمایندگــي پانــاسونیک هـیوندا(

وع09381925504
من

ا م
د

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

خــریــدار 
فرش دستباف
09183156613
مـوســـوی

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

نقاشي ساختمان 
رنگ روغني متري 4500 تومان 
رنگ پالستیک متري 3500 تومان

با کیفیت عالي و تضمین 

09035340232

وع
من

ا م
ید

 اک
ی

غات
بلی

س ت
ما

ت

نقاشي ساختمان 
رنـگ روغــني، پالســتیک،
 مولتـــي کالر، کناف با اکیپ 
مجرب مشاوره و بازدید رایگان 
)قیـــمت تــوافــقي( 

09384109550

تعمیـرات انواع 
لباسشویي
فقــــط 

در منــــزل
خیابان شهدا نظربیگ

نـــادری
09186108405

وع
من

ا م
ید

 اک
ی

غات
بلی

س ت
ما

ت

تعمیـرات لـوازم برقـی
المپ کم مصرف، تلفن،  آیفون،  محافظ،  آنتن برقی،  چای ساز، 

گیرنده  دیجیتال،  چراغ مطا لعه، اتوی مو،  بند انداز،  ریش تراش، 
جـــاروبـــرقـــی،  اتـــو بخـــار،  ســـشــــوار و...

آدرس: خیابان باباطاهر کوچه سماوا تیان 09182117955 فراهانی

انـواع برد های آیفون،  محافظ، گیرنده دیجیتال، 
چای ساز،  تلفن و المپ کم مصرف موجود می باشد.

اگر حـــق و حـقوق 
خود را مي خــواهید 

قبــول شـکایات کارگري 
و کارفرمایي اداره کار با بیش 
از 15 سال سابقه کار نمایندگي

32513135
نقیـبي وع09183111004 

من
ا م

ید
 اک

ی
غات

بلی
س ت

ما
ت

فـرش هــای 
نو و کهنه شما را 
خــریـداریم

09187089782
وع09358199394

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

انـــجــام 
نظافت منـازل

 و شستشوي فرش 
09364953316

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

کــاشت ناخن 
با نازلترین قیمت 

تخفیف مخصوص عید نوروز 
شماره تماس )تلگرام(
09916130030

وع
من

ا م
ید

 اک
ی

غات
بلی

س ت
ما

ت

فروش ویژه چسب کاغذدیواری گیاهی
GOLD OYSTER برند

W&P
09181113178-38255093

اجراي کلیه تأسیسات ساختماني 
پخــش شیــرآالت مـحمدي 

خدمات لوله کشي سرد و گرم 
نصب آبگرمکن و پکیج

09198161263

ع
نو

مم
دا 

کی
ی ا

ات
یغ

بل
س ت

ما
ت

آموزش

زمـان  در  اســراف 
مســاوي  حـــال 
محرومیت  با  اسـت 

ه یـــنـــــد ر آ د

پــذیـرش آگـهی  
نیـازمنـدی هـای 
همدان پیام تا ساعت 
18 عصـر مـی باشد
081-38264400

 پیامک نیازمندیهای همدان پیام

10006066
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موبایـل مهرگان
تعمیـرات تخــصصي )سخت افزار، نرم افزار(
خرید و فروش، لوازم جانبي و قطعات اصلي

@MobileMehregan18

آدرس: میدان امام، پاساژ قائم، طبقه زیرین، پالک 50
09189165198-09189165202

خريدار گوشی های هارد سوخته و 
امانت فروشیتاچ ال سی دی شکسته )بُرد سالم(

ســرگــذر
09373801275
وع081-32531510
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قاسمي 09219452817-09199015045

INDUSTRIAL GROUP NOVIN BARTAR

گروه صنعتي نوین برتر
تولید کننده انواع درب و پنجره UPVC و دو جداره 

تولید انواع توري پلیسه و مگنتي کشویي 
تعویض درب و پنجره بدون هیچگونه تخریب و خرابي 

UPVC تعمیرات هر گونه درب و پنجره
ساخت با دستگاه تمام اتوماتیک و شیشه همراه با گاز آرگون 

کلیه اجناس همراه با ضمانت نامه کتبي معتبر
ممکن قيمت نازلترين با
بـهصورتنقـدواقساط

تخــفیــف 

ویژه نـوروزی

نوید صامت 09189082004     یوسفي 09189082003

همـدان پـرینـتر
اولین و قوي ترین بورس فروش کاالي استوک )پرینتر، مانیتور LCD و LED، میني کیس(

کلیه پرینترها داراي 5 سال گارانتي طالیي + 10 شارژ کارتریج رایگان مي باشد
آدرس:همدان، بلوار خواجه رشيد، روبه روي اداره اماکن، کوچه سراپيچي، محوطه چمن کبابيان

@hamedan-printer :کانال تلگرام

زین العابدینان  09199106800
همدان، خیابان گلزار

گـــروه مـعماري 
کالسکــه چــوبي
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*طراح و مجري دکوراسیون داخلي
*طراح و مجري کابینت، کمد دیواري و...

*طراح و مجري سازه هاي فلزي

واهشما
بهدلخ 

اقساط

@kalaske-chobi

خــریــدار انواع
 فــرش هــــاي 
کـهنــه 20 درصد

بــــاالتــر از  قـیمت 
بازار خرید در محل
 0 9 1 8 3 1 6 0 3 6 1
081 -32529094

 09307309850-09189008155
32532525  -  32533525-081  بــا مديريت نجفی  

تهیه غـذای امـیــر
) اوليــن بــوديــم و بهترين خواهيم ماند(

آدرس:میدان امام، خیابان شهدا، پشت بانک آینده ، تهیه غذای امیر

پیکرایگانتعداد100
پرسبهباالتخفیفویژه
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کوبیده              5/500
جوجه                5/500
نگین دار            7/000

مرغ                    7/500
وزیري                7/500
جوجه مخصوص 8/000

خوراک ها چلو خورشت روز       7/500
چلوکوبیده                  8/500 
چلو جوجه                   8/500

چلو نگین دار               9/000   
چلو مرغ                      10/000

چلو وزیري                  10/000         
چلو جوجه مخصوص  11/000 

از ساعـت : 11 ظهر الی 
12 شب ناهــار و شــام 

آمـــاده   مـــی باشد

09187130072-09183169361-38251938

)قالیشویی نقشینه(

■ شستشوی انواع فرش، موکت،
 پتو به صورت اعالشویی

■ آب کشی کامل به صورت اصول شرعی
■ سرویس رایگان+ سرویس دهی به بهار، 

حومه و...
آدرس: همدان، شهرك اميرکبير، خيابان گلزار
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قیمت ها با 20 % تخفیف محاسبه می گردد

تهیــه غــذاي مـــادر
پــــذيرش انــــواع ســــفارشات مــــجالس شما 

با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت
همدان، بلوار آيت ا... نجفي، نرسیده به پل غدير، زير 

حـــسینیه چهـــارده معصوم، تهیه غذاي مادر
0 8 1 -3 4 2 3 2 3 3 3            0 9 1 8 5 7 8 7 8 6 0
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نقاشي ساختمان 
رنــگ روغني، پالستیک، 
مولتــی،کناف، اکرولیک، 

ین کــیفیت با بــهتر
قـــیمت نـازلترین  و  
09104485919
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فـروش عمده لـوازم 
جـــانبي رم و فـلش
 با گارانتي مادام العمر 

09193689700
همدان، پياده رو بوعــلي، پاساژ 

وحدت، طبقه دوم، فروشگاه آرتين 

خریدار کتاب 
دفتــر  بـاطله
09902207542

فرش های کهنه
 دستبافت و ماشینی 
شما را به باال ترین 
قیــمت درمـحل 

خــریــداریم
09186531232

081-32515783
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