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تلفن
SMS
TELEGRAM

10006066

https://telegram.me/bazarehamedan

دقــت  بـار
081-34278090-34278070-09183139435-09183174077

حمل اثاثيه، جهيزيه، مبلمان، 
بيمه كامل اثاثيه، مجوز رسمي، كادر مجرب

ت.ت.م
شبانهروزي

 دقت بار

حمل و نقل

حـمــل و نـــقل

حمـل اثـاثيه اسـکان
■ با كادر مجرب

■ حمل كاال به تمام نقاط كشور با مجوز رسمي
دســـت به ســـياه و ســـفيد نــزنـــيد!!■ بيمه كامل اثاثيه

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع 09104450079-38320018-38320019

حمل اثاثيه و كاال با كادر مجرب و بيمه كامل
ارائه سبد 
رايـگان
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اتــو بــار  ايـران زمــين
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س 
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IRAN ZAMIN

3136081-
09183118683

ر لـوندبـا ا
* حمل اثاثيه،جهيزیه، مبلمان، حمل كاال به تمام نقاط كشور

* بيمه كامل اثاثيه،مجوز رسمی، كادر مجرب

09188114102-32717001-32717002

تعطیل م  ــا ی ا ر  د حتی 
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باسبدرایگان

ظریف  بار شرکت رسمی 
حمـل و نـقل

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

شبانه روزی■سبــد رایـگان به تعداد نامحدود
09184254900
081-34254900

پاینده

الوند
■متخصص در حمل مبلمان و اثاثيه منزل با كادر مجرب و بيمه كامل

مجهز به انواع ضربه گير و پتو جهت   ■
محافظت از وسایل لوكس منزل

مـلی بـار
حمل اثاثيه،جهيزيه،مبلمان به تمام نقاط كشور

با بيمه كامل و مجوز رسمی و كادر مجرب
.م09183117283-34254443-34254442حتی در ایام تعطیل

ت
ت.

ملی بار
3425444234254443

آموزشــگاه فنــي وحــرفه اي خـالق
 ICDL آیا مي دانید که داشتن مدرك فني وحرفه اي دوره

جهت استخدام در ادارات، سازمان ها و شرکت ها مورد نیاز می باشد.
ثبت نام دوره هاي مختلف كامپيوتر، 

نمايندگی آموزش نرم افزار مالی سپيدار و هلو


 طرف قرارداد كميته امداد ، طرح حکمت نيروهاي مسلح
آدرس: خيابان بوعلي، سر پل یخچال، كوچه مخابرات، آموزشگاه خالق

09185046080 - 32514126-32514166-32532844 IC
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آموزشگاه خالق نماينده بنياد ICDL ايران
مجری برگزاری دوره های ضمن خدمت فرهنگيان
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دعــــوت به هـــــمكاري
یكشركتمعتبردرزمینهتولیدواقعدرشهركصنعتي

بوعليبهیكنفرحسابدارباسابقهكارنیازمنداست

plastarvin@gmail.com :ارسال رزومه به آدرس

به يک فروشنده مجرب خانم 
نيازمنديم 09184425002
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09183129338      081-34285500      34295155

موسسه حمل اثاثیه

باسبدرایگانپارسـيان

وعتضـمين            با مجوز رسمی
ممن
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اکي

ی 
غات

بلي
س ت
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ت

ثبت نام کالس هاي رايگان و نيمه رايگان 
خانهیكارگــرمختــصتــمامســنین
چرتکه،زبان،كامپیوتر،حسابداري،هنريورباتیك

طالـــقاني همـــدان،خیـــابان  آدرس: 
 چــهارراه امیرکبیر بیست متري شیرسنگي

کلينيک ساختماني عمارت
■ چــوب تــرمــووود 

■ کرکره برقي و جک اتوماتیک

@kilinikemarat09183149683-09381667212

تماستبلیغاتیاكیداممنوع

)هر آنچه نياز ساختمان

 شماســت در يک مجموعه(
■ نما و تابلوی کامپوزیت 

■ نماي سنگ مصنوعي استونیت

ثبت نام تورمشهد مقدس آغازشد
حركتهرسهروزیکبار
آژانس هگمتـانه ســفیر 
@offertour4034

۰ ۹ ۳ ۶ ۹ ۲ ۹ ۴ ۰ ۳ ۴
سی قیا  ۰ ۹ ۳ ۷ ۶ ۵ ۱ ۷ ۶ ۳ ۰

کــافه کـليز 
كافه كادر تـکمیل جهــت
باریستاكمك بهتعدادي
باریستا،سالنكارونیروي
كاركافهباحقوقومزایاي
است نــیازمند كــافي
)مراجـعه حـضوري(

آدرس:همدان، ميدان جهاد 
ابتداي خيابان ميرزاده عشقي
کافه فسـت  و فــود کـــلیز

دعوت به همکاری 
كارشناسفنیبرقخانم
فــارغالتــحصیلشده
یـــادانشجومسلطبه
زبـانانگلیسیباروابط
عمـومیباالدرهریك
ازشـــهرســتانهای
استـــانهـــمدان

 جهت مصاحبه: 9 و 10 مهرماه       
ساعت تماس: 15:30 الی 18

09915133960
081-32510697

آقاي شيخي 09184080320

پویا پنجره غرب
 ،UPVC انواع درب و پنجره
پليــسه اي  تـــورهاي 
برقي كـــركــره هاي 

آدرس: همدان شهرک صنعتي بوعلي 
خيابان دهم پالک 273
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آدرس: همدان،ميدان جهاد ابتداي خيابان مريزاده عشقي کافه فست فود کليز

فست فود کــلــیز
جهـــت تکـــميل كادر خود به تعدادي سوخاري زن، پيتزا زن، آماده ساز،

 سالن كار، پيک موتوري، ظرفشور، پاركبان و تعدادي خانم با روابط عمومي باال 
و حقــوق و مزایـاي كافي به صورت تمام وقت و نيمه وقت نيازمند است

مراجعـهحضوري

يک باب سرقفلي مغازه سرگذر 
به متــراژ 40متـر به فروش 
مـي رسـد 09181115246

شركت مهر جم تاسيس 1368دفتر كارخانه: همدان، برج پاستور، طبقه7 واحد7
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سرمايه گذاری مطمئن

بادرآمدحاللوهرمقدارسرمایه
در کارخانه تولید مواد غذایی

0918 111 1765       0920 111 2020
با ضمانت رسمی، معتبر و پشتوانه ملکی سرمایه از شما 

کــار از مــا

25/2

بهیكخانمجهتآشپزیو
نظافتدرمنزلنیازمندیم

09188131079

به یک شاگرد جهت 
کار در باغ رستوران 
حدوداً   20 ساله  نیازمندیم 

09181111810

09188123171

يک شــرکت طراحي داخلي جهت تکـميل کادر پرسنل خود از افراد
 واجد شرايـط از طـريق مصاحبه حضوري دعوت به همکاري مي نمايد.

مدرک شرايط جنسيتسمت 
سن تحصيلي 

کارشناس 
فروش 

)فروشنده 
حرفه ای(

آقا/خانم 

مسلط به امر 
فروش،

 روابط عمومی 
عالی ظاهري 
آراسته و مرتب

35کارداني 

آقا/ بازارياب 
خانم 

روابط عمومي باال/ 
سابقه کاري در امر 
فروش  و بازاريابی

35کارداني 

40-گواهي نامه پايه دو آقا راننده 

نيروي 
40--آقا خدماتي 

ساعتتماس:10صبحالی13
ساعتمراجعه:18الی20

کـــابـــينت
 درخـت سـبز 

طـــراحوسـازندهكابینت،كمددیواريو
تختكمجا)تاشو(مشاورهوطراحيرایگان
آدرس: همدان، خيابان طالقاني، چهارراه ابن سينا، روبروي مدرسه علمي

09183183170- 09100893170 موسوي
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امانت فروشي 
مهــدي

لوازم خانگي و اداري شما را 
با قيمت مناسب خريداريم 
09188176407-32522719
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یک رستوران با فول امكانات 
در ســعیدیه بـاال اجاره داده 
مــی شـود 09188131079

به يــک نــفر شــاگرد سـاده
 جهت کار در فروشگاه لوازم يدکی
 با حقوق 600 هزار تومان نيازمنديم

081-32641342

به یـــک منـــشـــی با ســـابقه آشــنا
 به امور اداری و مسلط به آفیس نیازمندیم

)مراجـــعهحـــضوری(
آدرس:سيزده خانه، باالتر از برج آرین، كوچه شهيد لعلی ساختمان 
پاســـارگاد، طبـقه اول، شرکت حسابداری آريا چرتکه هگمتان

.م
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انجام نــوروتــراپي
 در مرکز مشاوره دانشگاه 
بوعلي سینا جهت درمان 
بیـش فعالي کودکـان و 
اضــطراب و افسردگي

081-38380714

09198879081
09010790910
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*باالبردنراندمانوبازدهیگاوداریهاودامداریها
*افزایشمیزانتولید

*كاهشتلفات

دوره آمــوزشی تـخصصی پرورش
 و بيـــماری های گــاو و گوسفند

راهاندازیكسبوكارسوددهباسرمایهاندك

*باارائهگــواهینامهمعتــبرمهـارتسازمان
تحقیـــقـاتوآمـــوزشكـــشـــاورزی

*قابلاستفادهدراروپــاوآمــــریکا

3و4آبـــانمـــاه97مــــركــــز
تحقیقاتآموزشكشاورزیاستانهمدان

Www.educow.ir
Www.edusheep.ir

خريدار دو فقره فيش 
حج واجب و خريدار 
ســه فقره حج عمره 

09185828964
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به یــک سنــد مــلكي 
جهت وام اشتغـــالزایي 
6 درصـدي به مبلغ یک 
میلیارد و پانصد نیازمندیم

.م09388941336
ت

ت.

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

09185436800 زارعی
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فـــروش زمين تجاری 
مسکونی به متراژ 204 متر
18مترطول،11/33عرض،سند
تك،مجوزدیواركشی،برخیابان،
چهارراهبابــكبلوارموسوی،
جنبسنــگفـروشیكهربا

.م09185031234
ت

ت.

امانت فروشي سعید خریدار فرش 
دستباف، تلویزیون، یخچال و...
09335804094-09183118767

نيازمند4 نفر بازارياب مجرب

09383244216
قاليــشـويي  اکـبا تـان

تحویل 48 ساعت
مجهزبهسیستمگرمخانه
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جاده دره مرادبيگ، جنب برج تنديس
081-38238050-09185431900

به يک همکار خانم مسلط به کامپيوتر، 
تــايپ به صورت تمام وقت نيازمنديم 

)ترجیحًاحوالیشهركمدنی(

وع09364381375  081-34283427
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

بــاغ تــاالر بــاران
برگزاری مراسم عروسی و سایر جشن های شما عزیزان 
با تشریفـات کـامل و بـهترین نـوع غـذا های ایـرانی

آدرس: همدان، بلوار فرودگاه، خيابان گمرک، جنب سوار كاری
09127059537-09187100121-32569257
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اولين شـرکت در و پنـجره 2 و 3 جداره 
UPVC )تعاونــي( در غــرب کــشور
با12سالاعتباروسابقهكاريوفعالبادستگاههاي)الوماتیكآلماني(
بهارزش1000سهمواقعدرشــهركصنعتيبوعليهمراهباشیشهو
پروفــیلبهصـــورتكامــلیانیميازسهامبــهفروشميرسد

.م09185785476
ت

ت.



تلفن پذيرش آگهي: 38264400 - 2081 پيامک: 10006066
niaz@hamedanpayam.comایمیلارتباطبانیازمندیها

شماره تلگرامی واحد نيازمندی: 09105398964
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امـالک شـهر
پذیرش آگهي به صورت 

تلفــني از ســطح شهر

هنرستان، روبروی درمانگاه كمال آباد
09198116606 صالـــحي
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خريد،فروش،رهن ، اجـاره

به تعدادي سالن کار 
آقا و یک بوفه چي 

خانـم نیازمندیم
09037428124

.م
ت

ت.

به چنـد نفر نيروي کار 
خانم يا آقا جهت کار در 

کارگاه سفال واقع در 
شهــرک صــنعتي 
اللجــين نيازمنديم

.م09362930372
ت

ت.

رهــــن
 یک باب مغازه به متراژ 50 متر 
واقع در میدان امام محــوطه ی
 پل پهلوانان دارای امکانات کامل

09182064425

.م
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ت.

دو بــاب مــغــازه 
به متراژ های 10 و 12 متر 
واقـع در سر پل يخچال،

 پاسـاژ مهديه، طبقه دوم 
رهن و اجاره داده می شود

09189127910
به 2 نفر خــانم جهت کار در کارگاه 
تولیــدي تــزئینات چوبي نیازمندیم 

تمـــاس از ســـاعت 16 تــا 20
09013980901-09013980101

به يــک همـکار خانم يا آقا 
در فســت فـود نـيازمنديم 

09186278511

به تریـكو دوز مـاهر 
نیازمندیم 09188125125

به یــک شــاگــرد 
جهـــت سقـف کاذب 
و کنــاف نــیازمندیم
)ترجیحًاآشنابهكار(

09180129099

.م
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به چند نفر کارگر آقا جهت کار 
در دوغابی اللجين  نيازمنديم 

ت.م09189023209
ت.

به يــک سالن کار آقا 
با تجـربه جهت کار در 
رستوران ساحل نيازمنديم

)سن تا 25 سال( 
.م09189500589

ت
ت.

به یک کارگر جوان و نوجوان 
جهــت کارگاه شیریني پزي 
.منیـازمنـدیم 081-32526260

ت
ت.

به تعدادي پيـک موتوري
 با مدارک کامل نيازمنديم

اعتــبار آگــهي
 تــا 40 روز

.م09120258019
ت

ت.

به تعدادي رنگ کار و 
زيرکاري ماهر جهت 
کار در کارگاه چوب 

نيــازمـنديم 
.م09014788056

ت
ت.

به چنـد نفر آقا و  
خانم جهت همکاري 
با بيـمه نيازمنديم
پاره وقت و تمام وقت
مدرك دیپلم به باال
09186368082
09188103126

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به يک کـمک آشپـز و يک منشی 
جهت تهيه غذا نيازمنديم ) حوالی 

پاسداران(09182104510 ميدان 

.م
ت

ت.

فــروش زميـن صنعتي 
با مـتراژ 62 متر با پروانه 
ساخت در روستاي شورين  

به مبلغ 30 ميليون تومان
ساعتتماس:19الي23

09182770881

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به 2 نــفــر کــارگر 
بلـوك زني نیازمـندیم 
بلوارملت،ابتدايجادهقدیم
قاسمآبادبلوكزنيثامن

09188143783

.م
ت

ت.

به چند نفر خانم و یک نفر 
آقاجهت کار در کـارگاه 
رشتــه   بــري  نـیازمندیم 
اطالعاتتکمیليطيتماس

تلفنياعالمميگردد
09183176023

فـــوري
آژانــس دیبا به تعدادي 
راننــده با اتومبیل جهت 

سرویس اداره نیازمند است 
09183180096

به يک نفر فروشنده 
مجرب خـانم جـهت 
فـــروشنــدگي 
در پوشاک شــادينا 
نيـــازمـــنديم 

09120351711
09184476252

.م
ت

ت.

استخدام بازارياب، و مهندس عمران 
يا معماري مسلط به امور شهرداري 

ت.ت.م09189091048

دعــوت به همكاري
تعــدادي خــانم در زمــينه 

لعابکاري و طراحي و سياه قلم كاري 
)ترجيــحاً حرفــه اي و مجرد(
 كار داخــل كــارگاه نيازمندیم

09131254816
.م09189116717

ت
ت.

آگهــی استـــخدام
صنایع غذایی هراتی

بهتـــعدادینیرویكارخانمبههمراه
ســرویسرفتوبرگشتبـــاحقوق
ماهیانه1/160/000میلیونتوماننیازمندیم
آدرس: همدان، جاده كرمانشاه جنب پليس 
راه همدان، كرمانشاه دور ميــــدان بهار، 

صنايع غذايی هراتی ) فروشگاه مركزی(
081-34586017

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به تعدادي کارگر فعال زیر 
21 ســال در سوپرمارکت 
و فــالفلي واقع در جنوب 
تهــران با جاي خواب و 
حقــوق عـالي نیازمندیم

09192585676
09351191322

به يـک سـالن کار ماهر 
تــمام وقت با حقوق و 

مزايـاي عالي نيازمنديم 
آدرس:همدان، چهارراه شهناز، 
رستوران سیــمرغ طــالیي

.م09182080255
ت

ت.

به یــک خــانم جوان 
جهت کــار در کارگاه 
تزئینات چوبی نیازمندیم
ساعتتماس:16الی20

09013980901
.م09013980101

ت
ت.

دعوت به همکاري
به یک نفر خانم جهـت بـــازاریابي 
تبلیغاتي )ترجیحاً داراي سابـقه کار(
 با حقوق ثابت + پورسانت نیازمندیم
ساعـت تمـاس: 16 الي 20

09182007111

.م
ت

ت.

نيـاز 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 چند نفر چرخـكار و 
اتوکار وردست چرخكار 
خانم یا آقا جهت کار در 
تولیـدي مانتو نیازمندیم 

.م09365341352
ت

ت.

به تــعدادي 
چرخکار مـاهر 
نيــازمـنديم
09355160080

به یــک همـكار آقا 
جهــت تبــلیغات در 
بوتیک زنانه نیازمندیم 

)دادزن(
09214011416

به يک همکار MDF کار 
جهت همکاري و شـراکت 
بــا ســـرمـايه 20 
ميليون براي راه اندازي 
کــارگاه نــيازمنديم 

09188106292

به یک همكار MDF کار 
جهت همكاري و شراکت 
با سرمایه، براي راه اندازي 
کــارگــاه    نــیازمندیم 

09188106292

به يک نيروي فعال جهت کار
 در سفــالگري نيازمنديم

09332194671

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به یــک کـــارگر ســاده جهـت کار
 در کبابي نیازمندیم مراجعه حضوري 

آدرس: همدان، میدان پاسداران ابتداي 
بلوار شاه حسیني کبابي گلپایگاني شعبه 2

.م
ت

ت.

به یک نفر طراح گـرافیـک با 
تسلط کامل به کرل و فتوشاپ 
نیـازمنــدیم  09188177290

.م
ت

ت.

به دو نـفر کارگر 
خـانم و آقا جهت 
کـار در دوغابي 
اللجين نيازمنديم

با ســرویس 
رفت و برگشت 

.م09216170997
ت

ت.
به یک آشپز ماهر و 
کارگر ساده جهت 
کــار در رسـتوران 
نیـــازمـــندیــم 

.م09189108425
ت

ت.

اجاره یک باب انباري
جهتانباریاكارگاهبهمتراژ130
مترباامکاناتآبوبرقوگاز،
راهجدا،بلوارشاهدجنبامالك
خــوشنشــین)قـیمتتوافقي(
20 ميليون رهن + اجاره 400 تومان 

.م09186133394
ت

ت.

جــذب نمــاينده ی بيمة 
پاسـارگاد بـه مدت محدود 

09188136966

.م
ت

ت.

اجــــاره
 يک باب مغازه به متراژ 200 متر با 
70 متر بالکن، بِر بلوار شاهد، جنب 

امالک خوش نشين، امتياز برق 3 فاز، 
داراي گاز و آب )جهت فروشگاه يا 
کارگاه( رهن و اجاره داده مي شود

09186133394

.م
ت

ت.

واگــذاري بــاغ 
رستــوران فـعال
واقــع در جـاده حيدره

 به صـورت توافقي با پارکينگ 
اختــصاصي و کليه امکانات 

09188110592
.م

ت
ت.

به 2 نفر کارگر خانم جهت شـستشو  
و تراش زدن سفال دوغابي  در اللجین 

ت.منیــازمنــدیم 09187116148
ت.

به دو نفر منشي خانم با روابط عمومي 
بــاال جــهت کـار در مـشـاور 
امالک نيازمنديم 09183138153

.م
ت

ت.

به 3 نفر نیروی لعاب کار ماهر با 
سابقه ی کاری در منزل نیازمندیم

09187048197

.م
ت

ت.

به چنـد نــفر کارگر ساده 
  MDF جهت کــار در کارگاه
با بیمه تأمین اجتماعي نیازمندیم 

آدرس:همدان،روبرويدر
اولباغبهشت،كوچهباغ

بهارانروبرويكارواشپارته
ت.ت.م09188150083

به چـند نفر جوشکار 
نيمـه ماهر جهت کار 
در کارگاه جوشکاري 

نيــازمــنديم 
09189095285

ت.م
ت.

فــروش بـاغ 
حدودا1500ًمترواقع
درامــامزادهكوه،
منطقه قــیمت زیر

.م09375579833
ت

ت.

به يـک نـفر نيـروی خانم
 جهت چـيدمان و شـارژ

 قفـسه های فروشگاه و مواد 
غذايی نيمه شيفت صبح نيازمنديم
8صبحالی3بعدازظهر-مراجعــهحــضوری
آدرس:همدان،بلوار چمران، نرسيده به 
ميدان رسالت فروشگاه شريف شعبه3

081-38214448-3

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

اجـــاره جـهت 
کـارگــاه يا انباري
بر اصـــلي چـهارراه بابک، 
به ســـمت بیمارستان بعثت، 
170 متـــر با دفتر کار، اتاق 
استراحت، سرویس بهداشتي، 

ارتفــاع سقـــف 5 متـر 
برق 3 فاز، آب، برق، گاز 
09185411850

ع
نو

مم
دا 

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

به يــک سـالــن کــار 
و پيک موتـوری جهت کار در 
فســت فــود نيــازمنديم

)فستفودزیگزاگ
خیابانشکریه(

ساعت تماس: 12 الی 15 و 18 الی 24

081-38328000

به تعدادي راننده مجرب با اتومبيل 
جهت کار در آژانــس بهشتي 
نيـازمـنديم  09189051091

.م
ت

ت.
کارگر ساده خانم به صورت 
نیـمه وقـت در کارگاه سفال 
نیازمـندیم  09184442885

.م
ت

ت.

به چنـد نفر ظـرفشور جهت 
کاردر باغ رستوران نيازمنديم 

09186745359

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به تعــدادي مدرس زبان 
خـــانم  نیـــازمـــندیم 

09126841176

استــخــدام
كمک حسابداري، كارگر ساده، راننده با سابقه )پايه دو(
شرایط: سابقه كار، تعهد ضامن، حداقل مدرک 
ديپلم، با حقوق و مزاياي مکفي و بيمه اداره كار 

جهت تکميل فرم فقط حضوري 
آدرس: همدان،خيابان صنعت )قلياني(، 

جنب بانک تجارت، آهن آالت حسيني
ساعات مراجعه: 5 الي 6 بعدازظهر 

در صورت ضرورت با اين شماره تماس گرفته شود 

09217894868

به یک خانم جهت 
حسابداری و منشی 
در مشاور امالك نیازمندیم
)حوالی بلوار دانشگاه نبش زمانی(

09183161914

.م
ت

ت.

يــک ســوله 
جــهت انباری
بهمــتراژحدودا1000متر
با3واحددفترمجزاجهت
دفــتراداریارتفاع9متر
محوطهكفسازیشدهو
بسیارمرتبوتمیزآدرس:
بربلوارفرودگاهجنبگمرك
رهـنواجـارهدادهمیشود

09188145161

يک سوله جهت انباری
به متراژ حدودا 1000 متر با 3 واحد 
دفتر مجزا جهت دفتر اداری ارتفاع 
9 متـــر محـوطه كف سازی شده 

و بســيار  مرتـــب و تميز
)حوالی فرودگاه رهن و اجاره داده می شود(

09188145161

به دو نـفر کارگر خانم جهت 
کار در سالن قارچ نيازمنديم 
09918931181-09185016610

.م
ت

ت.

به يک نفر فروشنده خانم جهت شيفت 
عصر نيازمنـديم آدرس:هــمدان، 

خيابان جهان نما، برج تجاری جهان نما
ت.ت.م09188120988

به یک کمک آشـپز ماهــر در 
رستوران و تهیه غذا در کوریجان 

نیــازمنــدیم 09183185594

.م
ت

ت.

به يـک هـمکار ماهر و نيمه 
ماهـر MDF کار نيازمنديم

.م09186103341
ت

ت.

به تعدادي نیرو کار خانم و آقا جهت 
کار در کارگاه سفالگري و دوغـابي 
نیازمنـدیم  09185859965

به يک پيک موتوري 
مجـرب و سالن کار 
جـهـت کـار در 

تهيـه غذا نيازمنديم
09128187971 

امالك نیكان
آرامگاه بوعلي، بلوار خواجه رشيد 
پايـــين تــــر از اداره امـــاكــن 

معاوضه ،مشارکت در ساخت
خريد فروش، رهن و اجاره

38322709-38321666

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به چند نفر سالن کار 
آقــا جهت کار در 
فست فود نیازمندیم

.م09188147511
ت

ت.

يــک شــرکــت 
توليــدی مواد غذايی 
به 2 نفر نيروی ماهــر 
برقکار صنعتی و آشنا به 

تاسيسات نيازمند است
.م081-34383403

ت
ت.

بــه چـنـد 
حسابدار نيازمنديم

081-38251203

.م
ت

ت.

به تعدادی نيروی کار آقا جهت کار 
در رستـوران عطر سيب نيازمنديم

با روابــط عمــومی بـاال و ظاهری 
آراسته شرایط سنی حداکثر 27 سال

09186347061

.م
ت

ت.

رهــن و اجــاره 
واحد 180 متری

هنـرستان، تک واحدی طبقه چهارم، 
کال 7 واحد، ساخت 94، امکانات کامل 
شمالی، شرقی 100 مـيليون رهـن- 

1/400/000 اجاره قـابل تبـديل

09188137377

م
ت.

ت.

به تعـدادی شاگرد جهت 
کار آسـانسور نیـازمندیم
09189096861-09189130427

.م
ت

ت.

يک باب مغازه مجهز واقع در 
شيرسنگي بلوار الله اجاره داده 
مـي شـود 09355285421

به یـک نفر آقا مجرد 
و آشــنا به کـامپیوتر 
جهــت کـــار در 
فروشـگاه نیازمندیم
081-32523534

.م
ت

ت.

به يک همکار خانم جهت کار 
در فروشگاه مواد غذايي به 
صورت پاره وقت نيازمنديم
)اولــویــت  با  ساکنین 

منطـــقه جــانبازان(
09386106671

به يک شاگرد جوان 
در کــارگاه نقاشي 
سفــال در اللـجين 

نيــازمـــنديم
09300387639

به يــک نـفر مـنشی با 
روابط عمومی باال به صورت

 نيـمه وقت   دکوراسيون داخلی   
واقـــع در خيـابـان 

عالقبنديـان  نيـازمنـديم
09189010346

اجاره مغازه تجاري به متراژ 22 متر، 
خيابان پاسـداران، روبـروی

 بانـک ملـي 09188129713

.م
ت

ت.

به يک فروشنـده 
خانم جهت کار در 
کيف فروشي واقع 
در خيابان بوعلي 
نيـازمـنديــم
)با حقـوق بـاال(
وع09198115513

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

به يــک حسابدار ماهر 
و نيــمه ماهــر خانم 

جهت کار در دفتر فروش 
نهادهاي دامي نيازمنديم

09188127050
.م09183079355

ت
ت.

به یک نیروي مبتدی ماهر 
و نیمه ماهر جهت کار
 کــابینت  نـیازمندیم
آدرس: ميدان امام حسين،انتهای 

خيابان عالقمنديان، پشت ابزار فروشی 
موسعلی) دكوراســـيون انـــصاری(

09353637708  

ع
و

من
ا م

د
کی

ی ا
ات

یغ
بل

س ت
ما

ت

اجاره يک منزل مسکوني 2 طبقه، طبقه اول به 
متراژ حدوًد 80 متر، حياط دار، راه جدا واقع 

در آزاد شرقي، کوچه انقالب 25 ميلـيون 
.مرهن + 850 هزار اجاره 09187212354

ت
ت.

فرش های کهنه
 دستبافت و ماشينی 
شما را به باال ترين 
قيــمت درمـحل 

خــريــداريم
09186531232
081-32515783

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

يخـچال، لبـاسشويی، جاروبرقی
بخــاری شــما را خريداريم

) لباس شویی ارج، آزمایش(
وع09188158671

من
ا م

يد
 اک

ی
غات

بلي
س ت

ما
ت

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

ماشیـــن لباسـشویي  و...
.م09181112507

ت
ت.

متــفــرقــــه

فرش های نو 
و کهنه شمـا 
را خريداريم
09187089782
09358199394

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

فـــروش
 آپارتمان واقع در چهار راه شهناز، آزاد 

شرقی، خيابان آگاه، مجتمع آرام روبروی 
آژانــس پيـشــرو، طبقه اول 57 متر 
متری 3/400/000 تومان

09909241936-09212936998

پــذ يـــرش 
آگــــهـــی  

نيــازمنـدی هـای 
هـمـــدان پيـام 
تا ساعـت 18 عصـر 
بـــاشـد مــی 
081-38264400

شرکـت دکـوراسيــون 
ونـــوس بـــرتر

از بین جوانان با مهارت کناف کاری با حقوق و مزایای 
عالی و آینده شغلی دعوت به همكاری می نماید

081-38338249

به چند نفر خانم جهت 
قالـب سازي  و نـقاشي 
مجـسمـه نـيازمنديم

09189160477 
آدرس: پــارك پرواز، انتهاي خیابان
 آسمــان، جنــب مجتــمع ونوس

.م
.ت

ت

به یـک نفر تبلیغات چي 
بـراي پوشاك زنـانه و 

بچگانه نیازمندیم ترجیحًا 
نوجوان ساعتي 4 تومان

09182216020

.م
ت

ت.

شرکت بيــمه پـاسارگاد طبق 
آيين نامه 54 بيمه مرکزي نيروي 
خانـم و آقـا جذب مـي نمايد
مدارک: كارت پايان خدمت، 
داراي روابط عمومي باال و 
مدرک تحصيلي ديپلم به باال

ت.م09128118036
ت.
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ب ف
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ک

ي

امانـت فـروشی 
سعید )پنــاهــی(
 كليه لوازم منزل

 و اداری
راباباالترینقیمتخریداریم

34247850
09188150893

زینالعابدینان09199106800
همدان،خیابانگلزار

گـــروه مـعماري 
کالسكــه چــوبي

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

*طراح و مجري دکوراسيون داخلي
*طراح و مجري کابينت، کمد ديواري و...

*طراح و مجري سازه هاي فلزي

واهشما
بهدلخ 

اقساط

@kalaske-chobi

وعسوخاری مخصوص تنور را امتحان کنید
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

تمامی ساندویچ ها تنوری و بدون 

حتــی یک قطره روغن می باشد

پیک رایگان تا محدوده مشخص

تعميرات انواع 
لبـاسشويي
فقط در منزل
خيابان شهدا نظربيگ
نـــادری

ع09186108405
نو

مم
دا 

کي
ی ا

ات
يغ

بل
س ت

ما
ت

امـانت فروشي 
بــرزگــر 

لوازم منزل شما 
را بـا بـاالترين 
قيمت خريداريم
09188127175

ع
نو

مم
دا 

کی
ی ا

غات
لی

 تب
س

ما
ت

نقاشي ساختمان 
رنگ روغني متري 4500 تومان 

رنگ پالستيک متري 3500 تومان 

با کيفيت عالي و تضمين 
09035340232

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

با 20 مــیلیون سرمایه ماهانه
 5 میلیون در آمد داشته باشید
ساخت وراه اندازي خط توليد کوره هاي صنعتي زغال 
ليمو و کبابي با باالترين کيفيت و ســودآوري بـاال

وع09183192271
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

خریــدار وام 
30 میلیوني  با 
سود 4 درصد 
09189121367

وام
ضمانت

ساعت تماس 16 الي 20

پذیرفتهميشود

09188130531
وام

ت
نوب

با 

بهترين 
خريدار

بهــترين خريدار 
ضايـعات آهــن 

آلــوميــنيوم
 و مـس در مـحل
09369720306

گازرساني غالمي
و تفکـيک کنـتور

 کلي و جزئي  و جابه جايي 

.م09187001775
ت

ت.

نقاشي ساختمان
رنگروغني،پالستیك،
اكرولیك، كالر، مولتي
بــهترینكیـفیت با
قـیمت نــازلترین و

وع09104485919
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

خـدمـات 
MDF آرش
09184104269

.م
ت

ت.

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

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

آمــوزش
حسابداری عملی و کاربردی 

همراه با معرفی به بازار کار
صــد در صــد تــضمینی
09101364001

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

وام یــــک روزه
09189117262
ت.ت.م09189117678

بــورس انـــواع

کاغذ ديواري هاي ايراني و خارجي
باقیمتبسیارمناسب

نقاشيسقفرایگان،قرنیزرایگان
پخشكاغذ)كليوجزیي(

تخفيف ويژه كارمندان طرف قرارداد با دانشگاه علوم پزشکي 
و آموزش وپرورش در اقساط 10 ماهه

خيابان عالقبنديان، روبروی دبيرستان عالقمنديان، 
دكوراسيون ماندگار

09180054172-09189073298-32747197

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

کلینیک تخصصي طرح نو 
آمادهارائهخدماتبهمشتریانعزیز
ازقبیلبرشباپنلبرCNC-PVCو...

برش5MDFهزارتومان

09186133394

PVC 1800 تومان و کليه خدمات 
با قيـــمت مـــناسب

آدرس: همدان،عالقبندیان جنب آژانس کوثر 
کلینیک طرح نو

.م
ت

ت.

دعـــوت به 
مشــارکت

راه انـدازي  جهــت 
کنکور مرکز  فروشگاه 

09188121007

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

خـریدار ضـایعات آهن 
آلومینیوم، مس و باالترین 
قیــمت درب مـــحل 

09182305046
09366022437

وع
من

ا م
يد

اک
ی 

غات
بلي

س ت
ما

ت

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

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

امانـت  فروشي 
فـــدک

خریدوفروشانواع
لوازمخانگيواداري
ومــغـازهشــما
باباالترینقیمت
09189132501

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

ضايــعات شـما 
را خــريـداريم 
بهباالترینقیمت،درمحل
آهن،آلومینیوم،فلزات
رنگي،كركرهبرقيو...
09186752915 علوی

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

تعمــيرات مبل
تعميــرات انواع 
مبلــمان راحتی 
کالسيـک، استيل
حمل و نقل رايگان
09198856490

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

تعــمیــرات 
مبــل عـــلي
شماره تماس: 

09186716101
و یا با آیدي زیر پيام دهيد
@mobeghaderi

@hamedanmobali

ع
نو

مم
دا 

کی
ی ا

غات
لی

 تب
س

ما
ت

LX سـمــند
مدل 94 )مـــوتور پژو( بـســیار 
خوش رخ ده ماه بیـــمه ثالثبا 
تــخفیف کامل+ بیمه بدنه فنی 
و مــوتوری عالی  و تضــمینی 
بی رنگ و بــی خــط و خش

.م09188158258
ت

ت.

حج تمتع شما 
را خریداریم 
09363766911

 با قيمت مناسب
)دستگاه دیجيتال 65 الی 85 هزار تومان، گوشی تلفن ثابت 30 الی 55 
هزار تومان، آیفون  2 طبقه تصویری 350 هزار تومان،آیفون یک طبقه 

تصویری 250 هزار تومان،محافظ یخچال  35 هزار تومان، المپ 50 وات 
كم مصرف  15 هزار تومان، آیفون  2 طبقه صوتی 150 هزار تومان،جاروبرقی،
چای ساز، آنتن برقی، اتو مو، ریش تراش، سشوار، بند انداز و انواع لوازم برقی به فروش می رسد(
09182117955 باباطاهركوچهسماواتیان آدرس:همدان،خیابان

توجهتوجه

ثبت نام برق رايگان 
خورشيدی 3 فاز برای 
چاه های کـشاورزی

كرج، كمال شهر، بعداز پليس راه 
كمال شهر جنب شهرک افشاريه 

فروشگاه برق خـورشيدي 
09122346325-09108250020

پژو 405 مدل 96
کـــارکــرد 17 هــزار
بـــی رنـگ، بسیار تمیز
بیـــــمه تـــا 97/9/31
تحــویل بـــرج 97/6

09188158258

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

تخريب ساختمان و خاکبرداري 
با کليــه مسـئوليت اجـاره
 بيل مکانيکي بزرگ و کوچک

09188114313
09123440787

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

آدرس: همدان،میدان امام حسین)ع(، بلوار عالقمندیان، باال تر 
از اداره گاز، کارگاه خدماتی طرح نو

دکوراسیون داخلي طرح نو

ساخت کابينت، کمدديواري، دراور، جاکفشي، با 
بگيريد تماس  ما  با  نازلترين قيـمت فقط کافيست 

هایگالس
HI GLASSES Lethronلترون MDF

امدیاف

09182917255

تخفیف ویژه 30 درصدی تا آخر آبان ماه

اقــــســـاط 3 مــــاهـــــه

شرکت خدماتی پدرام روشن فراز
مجری کلیه امور نظافتی منازل، راه پله شرکت ها، انبار  ها و حیاط

1-نظافتراهپلهساختمان،پاركینگ،منزل)آسانسوروحیاطو...(
2-تامیننیرویباسابقهجهتپرستاریكودكوسالمند

)بصورتنیمهوقتوتماموقت(
3-تامیننیرویخانموآقاجهتپذیراییوخدمتدرمجالسشما

4-مبلشوییدراسرعوقتبابهترینروشونازلترینقیمت
09182707850-09186100355

وع081-34223765
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

همیشهبهگشتباشایستهگشت
دفتر خدماتي مسافرتي شایــسته گــشت

طرف قرارداد با فرهنگيان و کارکنان دولت

*مجري تورهاي داخلي و خارجي )لحظه آخري(
*تور هوايي مشهد و كيش

 *تور قطار به مشهد
آدرس: همدان، ميدان جهاد، خيابان طالقاني، نرســيده به تقاطع فرهنگ، 

مجتمــع تجاري آوا، طبقه اول، واحد 3
شماره تماس: 09186057577-38277129-38277130

@shayestegasht :آدرس تلگرام
https://t.me/shayestegasht :علينک کانال

و
من

ا م
د

کی
ی ا

ات
یغ

بل
س ت

ما
ت نماينده رسمی سازمان بازنشستگی کشوری در استان همدان

بهترین خریدار ضایعات 
آلومینیوم  با   باالترین 
قیــمت در مــحل

.م09182305046
ت

ت.
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بـرق متعلق به همه اقشار 
جـامعه است از اسـراف 
در مصرف آن پرهـيز کنيم

بسیـــاري از مـــواد و اجـــنـــاس 
کافیـــست که در محل سایه یا خشک 
نگهـــداري شـــود و نیـــازي نیست 
آنهـــا را در یـــخـــچال انـبار کنیم

شرکت توزيع نيروي برق استان همدان

09187130072-09183169361-38251938

)قالیشویی نقشینه(

■ شستشوی انواع فرش، موکت،
 پتو به صورت اعالشويی

■ آب کشی کامل به صورت اصول شرعی
■ سرويس رايگان+ سرويس دهی به بهار، 

حومه و...
آدرس: همدان، شهرک اميركبير، خيابان گلزار

ع
نو

مم
دا 

کي
ی ا

غات
بلي

س ت
ما

ت

قیمت ها با 20 % تخفیف محاسبه می گردد

خــريــدار انواع
 فــرش هــــاي 
کـهنــه 20 درصد
بــاالتــر از  قـیمت 
بازار خرید در محل
 09183160361
081 -32529094

امانت فروشی
ســرگذر
081-32531510 
وع09373801275

من
ا م

يد
 اک

ی
غات

بلي
س ت

ما
ت

کـــاشـــي 
هفــت رنگ
كتــیبهنـــگاري
اماكنمتبــركــه،
مســاجد،حسینیهها،

سردرادارات

09181115117

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

امالك مهستان همدان
افتخارداردكهدرخصوصكلیهخدماتمسکن
فروش،اجاره،مشاركتدرساختومشاوره
رایگاندرخدمتهمشهریانعزیزهمدانباشد

با ما در ارتباط باشيد: 09181115394
 تلفن تماس: 081-38273502       081-38253847

@amlakmahamedan www.mahestan 811.ir

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

قالیشویي ناز
شستشوي انواع 

فرش هاي دستباف، ماشيني، 
ابريشم، كرک،پتو و موكت

با خشک کن لوله اي بدون چروک
اين قاليشويي شعبه ديگري ندارد

32548968-32547938
سه راه شهرک فرهنگيان، جنب سردخانه ميالد

شمارهمجوز0172802418

مؤسسه خدماتي ديبا
شستشوي انواع مبلمان، 
فرش، موکت، سرامیک، 
پـارکـت با دستـگاه هاي 
پیشرفته و مواد درجه یک
09187069605 -32626124

وع09334585805
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

خـريدار ضايعات 
بــه صـورت 

جـزئي و کـلـي
 با باالترين قيـمت 
درب مــنــزل

 با وزن کشي دقيق 
09395628120

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

081-32731015        09187146011

قاليشويي صداقت  با مجوز رسمي
با يکبار امتحان مشتري 

دائـــم مـــا شــويد

شستشوي انواع فرش ماشيني و دستباف
شستشوي انواع مبلمان در منزل
با ضمانت كامل حمل ونقل رايگان

*
*
*

آدرس:همدان،شهركبهشتي،خیابان
صیادشیرازي،روبرویمسجدبنيفاطمه

شرکت خدماتي گلستان
با سابقه درخشان در امور نگهداری 
از سالمند  و کودك) در منزل یا 

بیمارستان( با کادری مسئولیت پذیر 
آمــاده ارائــه خدمات می باشد

12
43

ت 6
ه ثب

مار
ش

انجامكلیهامورخدماتي
نــظافت قــبیل: از

ازمــنازل،راهپـلهها،
و اداري مجتمعهــاي
نیروي توسط مسـکوني
مجربآقاوخانمميباشد

كليه نيروها داراي بيمه مسئوليت مي باشند

ي
سم

ز ر
جو
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ب

با مدیریت خانم قهرماني 
-09187077039-09186746726

081-32645895
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قاليشويی خليج فارس
دارای مجوز رسمی از اتحادیه محترم

ماه هر در طال سکه کشی قرعه همراه شماباشید برنده بار این شایــد

*بابهرهگیریازكاركنانمتخصصومجربافتخارداردخدماتخودرابههمشهریانعزیزارائهدهد
*بادریافتهزینهیكبارشستشودوبارشستشوطبقموازینشرعی

وباموادشویندهضدباكتریالشستوشوینماید
* براقنمودنواتوكشیفرشدرمرحلهپایانیشستشوی

32747154-32747844-09187004900-09182061008
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لـــول ميـــبره لـــول مـــيارهسرعـــت،دقــــت،پاکـــــيزگی

آدرس:همدان، ميدان امام حسين)ع(، بلوار الغدیر، روبروی آهن آالت آراد

)شفاف سابق(

شستشوی کالسيک 
همراه با مواد 

شوینده نانو

081-34235297-34277494-09187034042

قاليشويی فنی بحری برتر سال 93
درتابستانوزمستاندرخدمتشماست

تمیز،فوری،ارزان
دیگر نگران خشک شدن فرش هایتان نباشيد

حتی در سردترین فصول سال با دستگاه های تمام اتوماتيک فرش های شما خشک خواهد شد

زیبا خاطره  یک  شکوه  تجلی 
»شعبه دوم رستوران مجلل رويال 
با ظرفـيـت 1000 نفر دردهکده 
گـرديـد.« افتـتـاح  گنـجنـامه 

رسـتوران های مجــلــل رویـــال جهت برگزاری 
همایـــش ها، مــــراسـم ها و جــشـن ها  آماده عقد 
قرار داد با اشخاص،ســازمان ها و ادارات می  بـاشد.

آدرس شعبه های رستوران های مجلل رویال 1 و 2:
شعبه  اول: همدان،انتهای خيابان مهدیه،نرسيده به ميدان پژوهش 

رستـــــوران مجـــــــــــــلــــــل رویــــــــــــال 1
شعبه  دوم: همدان،دهکده توریستی گنجنامه، طبقه پایين تله کابين گنجنامه 

رستـــــوران مجـــــــــــلـــــــــل رویـــــــــــال 2

09182060790-09188145850
081-38372002-38372001

*مجهزبه3سالنمجزا:سالنهمایش،سالنVIP ولمکده

09185917375 -38239760 -09021117866

قالي شويي شفاف
اولرضایتمشتري
بعدپرداختهزینه

آدرس: بلوار الغدير، پايين تر از مدرسه 
عالقبنديان، نرسيده به بلوار شهرک مدني
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نقاشي ساختمان 
رنگ روغني متري 4500 تومان 
رنگ پالستیک متري 3000 تومان 
)باكیـفیتوتضمین(

09372088029
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دیوارنویسي، زیباسازي، 
نقاشي  09189143492
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فرصــت شغلي
جذبنیرويپاسارگاد

وع09186780042
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غات
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س ت
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جوشكـاري سیار
برق کشی،امور تاسيساتی

09186080082
نصبوسرویسكــولر

.م
ت

ت.

مژدهمژده

خدماتي ديگر از کلينيک تخصصي طرح نو
جهترفاهحالمشتریانعزیزاینمجموعهاجرايدكوراسیون
داخلي،مبلماناداري،اجرايكابینت،كمددیواريوملـزومـات
MDFرابهصورتدستمزديباقیمتمناسبارائهمـينماید.

با کادري مجرب از اجرا تا نصب
آدرس: همدان،عالقبنديان، جنب آژانس كوثر، كلينيک تخصصي طرح نو

09187143029-09186133394

.م
ت

ت.

دستگاه کارتخوان بي سيم

با شرایط آسان:
500هزارتومانوجهنقد+500هزارتومانچكیاسفتهی
ضمانتي)درهرزمانبعدازتحویلدستگاهبهشــركت،
پولومداركضمــانتيبهشماعودتدادهميشود(

مراكـــــــــز خدماتي و فروشگاهي، فرهـنگي و 
ورزشـــــي، اقامتي و پذيرايي، مشاغـــل ســـيار

 و بازارياب ها، شــركت و نمايندگي ها، مسئولين و 
متصديان امور مالـــــــي و وصول مطـــــالبــــات، 
پيک موتوري، امـــــور بيمه اي، فني، صـــنعتـــي

ارائه به:

آدرس: همدان، ميدان پروانه ها، ابتـــداي بلـوار جــــهانيان، 
مجتــــمع تجـــاري پـــرديس، طـــبقه هـــمکف، واحــد 4

081-32640912    09181072716

همه اصناف، حتي مشاغل 
بــدون جـواز کسب
 در اســتان هـمدان

ک با شما
ب بان

انتخا

وری
ل ف

ویـ
تح

بهترين خريدار ضايعات، آهن آالت، 
آلومينيوم  با بـاالترين قيمت 
در محل 09182305046
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