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*مکان بازی وتفریحی مناسب سنین فرزندان شما همراه با فضای آموزشی 
*آموزش زبان وقرآن به صورت کامال رایگان

*نیروهای مجرب وبا سابقه ی باالی 10سال فعالیت در مهد
برگزاری کالسهای هنری کالژ.نقاشی.کاردستی و...

*آموزش مفاهیم علوم .ریاضی وقصه گویی
*انجام بازیهای گروهی .بازیهاونمایش خالق .شن بازی .استخر توپ

*برگزاری جشنها ومراسم ها باتوجه به مناسبتها)با حضور همیشگی عمو حمید(
*انس با طبیعت:گردش های علمی وتفریحی واردوهای متفاوت وجذاب

*مجهز به حیاط بازی ایمن
*آدرس:همدان.خیابان مهدیه.روبه روی بانک ملی مهد کودک خصوصی گلهای محمدی

       شماره تماس:08138372583

با سابقه 18سال مدیریت درخشان: سرکار خانم کرمانیان

فرزندان خودرا با خیالی آسوده به دست ما بسپارید

اینها تنها بخشی از خدمات ما به فرزندان شماست:

مهدکودک وپیش دبستانی  خصوصی  
گلهای محمدی
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خاطره لحظه های شاد وخوشمزه با برگرها و سوخاری وپیتزا هام هام 
در انتظار چشاندن طعمی جدید از ساندویچ .منتظر دیدار شما در هام هام هستیم

شعبه همدان :خیابان مهدیه روبه رو اداره برق جنب بانک قوامین فست فود زنجیره ای هام هام

مجموعه رستوران های زنجیره ای 

شماره رزروجهت مجالس:
08138260054 - 09183125847

هام هام
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  کجا بازی کنیم؟

# ایونت مافیا

# potion-explosion 

# istanbul 

# yinsh 

# monopoly 

این ها تنها بخشی board Gamehcهای هیجانی این 
مجموعه ی بزرگ هستند:

potion-(
:)explosiotn

معجون انفجاری 
این بازی دینامیک 

واقعا جذاب 
ومتفاوته

:)Istanbul(
مبادله توی 

بازار استانبول 
یه بازی 2تا5 

نفره جذاب

:)yinsh(
بازی 2نفره فکری

 واستراتژی روز دنیا

:)monopoly(
با رقبایتان معامله
 وتجارت کنید...

کافه ای با بیش از200بازی مناسب تمام سنین

سرو غذا با کیفیت باالی مواد اولیه 

از ساعت9صبح تا1شب 

# ایونت
پانتومیم

ونقد فیلم توراهه...
@fekrkade-hamedan

@fekrkade-hamedan

تلفن:09120473466

اولین کافه رستوران برد گیم وبرند در همدان
شعبه مرکزی:تهران.جردن

شعبه همدان:بلواربعثت پایین تر از استانداری.روبه روی هنرستان



معظمی میوه سرای زبرگ

این ها تنها بخشی از خدمات میوه سرای معظمی میباشد:
■ آماده پذیرش سفارش برای میزبانی بهترین لحظات شما ونگهداری 

در سردخانه
■ تخفیف ویژه وفوق العاده برای تمامی ادارات دولتی وخصوصی

■ عرضه انواع مرکبات.مرباجات وترشی جات.تمر هندی و....

             

                  شماره تماس:08134224139
               شماره مدیریت:09188123662و09188084742

                ) یت سا (  www.hamedanpayam.com
) یمیل ا (  info@hamedanpayam.com

09183151437
تلفن:38264433 )081(

دورنگار: 38279013 )081(

ليتوگرافي و چاپ: پيام رسانه )همدان(
نشاني: همدان، خيابان مهديه، روبروي 

دبيرستان شريعتي، ساختمان پيام 

تیرماه 1398

صاحب امتیاز و مدیر مسئول:  نصرت ا... طاقتي احسن
سردبیر:  ........................................... یدا... طاقتي احسن

 صفحه آرا: آیت بیاتي - مدیر ویژه نامه: سپیده راشدی

■ آماده عقد قرارداد با تمام سازمان های 
دولتی وخصوصی و بیمارستان ها


