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فـروش کلیه لوازم سبک سازي و انـواع 

ورقهاي رنگی طرح سفال متروتایل بلژیک 

  اجــراي کامــل سقف هـاي شیب دار
فلکه کسري روبروي بانک سپه پالك 1.51

09143466346 32772672

سرخپوستسینما ایران : ما همه با هم هستیم سینما آزادي : سینما انقالب:

ضمیمه رایگان نشریه ارومیه

نیازمندیهـاي جـامع 
 نیازمندیها خودروامالك 

خرید و فروش 

رهن ، اجاره 

معاوضه 

اجاره خودرو بدون راننده 

خرید و فروش خودرو 

استخدام 

خرید و فروش 

راهنماي مشاغل 
با بخش راهنماي مشاغل

با سرعت نور در شهر

بگردید 

جامع ترین نشریه تبلیغاتی و با بیش از 10 سال خدمت به کسب و کار کالن شهر ارومیه

963

رونق تولید
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0
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The beautiful urmia city 

شهر زیباي ارومیه

رونق تولید

4/ امالك16
تماس تبلیغاتی با آگهی هاي زیر اکیداً ممنوعنیازمندیهاي عمومی URMIA GENERAL REQUIREMENTS

سه شنبه 18 تیر 1398/ 6 ذي القعده 1440/ 9 جوالي2019 سه شنبه 18 تیر 1398/ 6 ذي القعده 1440/ 9 جوالي2019 

ارومیه/فلکه خیام/پاساژ شهریار/طبقه اول/پالك314

32253470    32257100    32257101    32257102   32257103

www.orumiyeh24.ir

به یک راننده با ماشین جهت

 پخش روزنامه نیازمندیم

09145611717

استخدام

خرید و فروش انواع ملک
رجوع صفحه 4

3-32257100به راهنماي مشاغل جامع ارومیه بپیوندید

آموزشگاه هاقابل توجه

بیمه ها

آرایشگاه ها

دفاتر هواپیماییباشگاه ها

حمل و نقل
تاسیسات

درب و پنجره

نرده

دفاتر خدماتی دکوراسیون ها

منزل مسکونی،باغ،باغچه،آپارتمان،مغازه،زمین و ...

رجوع صفحه 2و3

دعوت به همکاري
به یک نفر نیروي پخش نیازمندیم

32253470



یک آگهی در یک لحظه شهر را متحول می کند.
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اینجا سبقت آزاد است!

3/ مشاغل
نیازمندیهاي عمومی
URMIA GENERAL REQUIREMENTSتماس تبلیغاتی با آگهی هاي زیر اکیداً ممنوع 2/  مشاغل

نیازمندیهاي عمومی

راهنماي مشاغل نیازمندي هاي عمومی ارومیه، بهترین راه براي معرفی کسب و کار شما

تماس تبلیغاتی با آگهی هاي زیر اکیداً ممنوع URMIA GENERAL REQUIREMENTS

سه شنبه 18 تیر 1398/ 6 ذي القعده 1440/ 9 جوالي2019  سه شنبه 18 تیر 1398/ 6 ذي القعده 1440/ 9 جوالي2019 
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32223568آموزشگاه علمی آزاد دخترانه منشور علم

32230622آموزشگاه علمی آزاد پسرانه نیمکت

آموزشگاه

آموزشگاه موسیقی

5- 33430424آموزشگاه موسیقی باریش

آموزشگاه آرایش

09143488020اولین آموزشگاه آرایش مردانه قادر

شرکت خدماتی و نظاتی

32252590کافی نت پرسان {خیام جنوبی} 

کافی نت

بیمه

بیمه ایران

09141886881- 33489775بیمه ایران نمایندگی شهابی آذر

بیمه کوثر

09142815969بیمه کوثر نمایندگی عظیم زاده {اقساط 12 ماهه}

09148551500بیمه کوثر نمایندگی افشارلو

خدماتی

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردي یاسان ارومیه

32238528 -38 چهارراه دانش، ساختمان آوا 2، ط 2

سفیران دریا گشت {بلیط هواپیما، تور و هتل} 
32253333براي سراسر دنیا

هواپیمایی

بیمه ملت نمایندگی مهندس چهرقانی 33383114

پزشکی و سالمت

تصفیه آب

ماساژ درمانی

32241564آموزش حرفه اي ماساژ تایلندي   (مدرك بین المللی)

تبلیغ و هنر

33478201تصفیه آب خانگی و صنعتی دوروسو {رستمی}

33685199رودکی، روبروي دبیرستان غیردولتی تالش

تصفیه آب خانگی آبنوش با اقساط بدون بهره

بیمه ملت

بیمه کوثر نمایندگی افشارلو

32348816-09149346717بیمه ملت نمایندگی هادي فضلی

32258026-09199760148بیمه ملت نمایندگی صابر جعفري

بیمه کوثر نمایندگی عظیم زاده {اقساط 12 ماهه}
09148722394-32236309آموزشگاه محاسب

 مهارت هاي دیپلم؛گردشگري،حسابداري،کامپیوتر،امور اداري،کارت مربیگري و مدیریت

ائل پرواز غرب {بلیط هواپیما، رزرو هتل در سراسر دنیا، نمایندگی 

33488181 فروش پرواز هاي داخلی سایر کشورها}

شرکت خدماتی نظافتی بانی پاك ارومیه

33361888-09101567809

33387400قالیشویی و مبل شویی ارومیه

33381010قالیشویی و مبل شویی استادان

قالیشویی

نظافت منازل و ادارات

32240519آنا اینترنت

09144470815- 32221692بیمه ایران نمایندگی صدیقه حمزه نوسی

32251040همارا سفر ارومیه
مجري برترین تورهاي داخلی و خارجی 

خیابان جهاد، جنب ساختمان موالنا، پالك 22

1525- 32256000اینترنت پر سرعت شاتل

32239133اینترنت پرسرعت آسیاتک

32251011کوروش پرواز ایرانیان
مجري تورهاي ترابزون، ارمنستان، گرجستان، باکو، آنتالیا و ... 

09148160521 - 32259055مجتمع آموزشی رازي

مهارت هاي دیپلم کامپیوتر، حسابداري، عمران، امور اداري و گردشگري

3D MAXمهارت هاي پیشرفته برنامه نویسی، طراحی وب، اتوکد و 

32232843آموزشگاه علمی پسرانه پویا  کنکور و تقویتی

1585- 32247724اینترنت پرسرعت پارس آنالین

09143402610 - 33471712جارو مرکزي کسري

جاروي مرکزي

خدمات ساختمانی

کرایه دهی انواع اتومبیل هاي بدون راننده

32249383 - 09143417559

مؤسسه شایان سیر

آژانس تکران {فرساد}

09144415670- 32353032آژانس ایران جوان

09144409634 کرایه دهی انواع اتومبیل هاي بدون راننده

کرایه اتومبیل

32258840جاروي مرکزي آسایش

تاسیسات

09144418905- 33676546پکیج رادیاتور سلیمان زاده 

32258840دنیاي شوفاژ و پکیج ولیزاده

تاسیسات افسري،پخش عمده و خرده لوازم
09145489860-09143163744خیابان باکري

32220093فروشگاه مرکزي بوتان اکتسابی

@tasisatahmadi
تاسیسات احمدي

09143402610

09146038655لوله کشی آب و فاضالب مسکونی، تجاري و اداري

33489452دفتر مرکزي سهند درب سلماس

درب و پنجره

09141499792خ مولوي 1، خ امین {عسگرپور}

09141451528- 33437707آنا درب سلماس

09141453035آتار درب سلماس دفترمرکزي

تخریب ساختمان

09142605298تخریب ساختمان مهدي

33835926-09147935495اورمان درب

09143402610- 33471712سیستم هاي لوله کشی و گرمایشی از کف پاپیکس

72- 32224471 ساختمان موالنا تاسیسات کار و اندیشه نمایندگی آذربایجان غربی

دفتر مرکزي توسکا درب ارومیه- محمدي بازرگان 
تولید کننده درب هاي داخلی، ضد سرقت و ضد حریق

09147182822- 33671670ارومیه، خیابان درستکار، نبش کوي 2

09145201525دکوراسیون طراحان نوین غنی دل

33653681نمایندگی پارکت، دیوارپوش و کاغذ دیواري

دوربین مدار بسته و ... 

32228365گروه ماد، درب اتوماتیک و دوربین مدار بسته

32259644دوربین، آیفون تک نما، کرکره برقی، دزدگیر و اعالن حریق

09146032866سیستم هاي حفاظتی تک نما حفاظ 

09143474307خ امام، پاساژ صولت، پالك 18 

32237595صنعت برق ریماز {درب اتوماتیک} 

غذا
09144475877-33379139ظروف کرایه خدائی

پنوماتیک و هیدرولیک

09143896441 - 32359417شیخ شلتوت، پاساژ امین

پنوماتیک جعفرزاده، تجهیزات صنعتی درایر، آبگیر و روغن گیر

32331248 - 32347781ایران پیما (تعاونی 1)

اتوبوس

32332631- 32228399سیر و سفر

32384888- 32334647شرکت مسافربري امین سیر (سواري بین شهري)

حمل و نقل

09217148648آموزشگاه ماساژ(مدرك فنی و حرفه اي)

33383132قالیشویی و مبل شویی ملت

33444141قالیشویی و مبل شویی گل ابریشم

مجتمع آموزشی عصر شایستگان
مهارتهاي دیپلم(کمتر از سه ماه)

برنامه نویسی،اتوکد،حسابداري عملی با سپیدار

09144457511

32242718
09140784650بیمه ایران نمایندگی شاه میرزائی صابري

اینترنت

32253470رزرو آگهی مشاغل

32384888- 32334647شرکت مسافربري امین سیر (سواري بین شهري)

به راهنماي جامع مشاغل ارومیه بپیوندید
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