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38264400

09035157351

تلفن
SMS
TELEGRAM

10006066

https://telegram.me/bazarehamedan

فرصت استثنايي خانه دار شدن
ثبت نام تعداد محدودي مسکن با شرايط ويژه ثبت نام براي بلوک دوم 
که در مرحله نازک کاري مي باشد داراي پارکينگ و انباري بوده و در 
متراژ هاي 62 تا 72 متري است داراي 35 ميليون تومان وام که 75% آن 

اخذ شده است تعاوني مسکن کارگران تالشگر الوند استان همدان
شماره تماس هماهنگي و بازديد 

.م09189166477-09181076479
ت

ت.

ثبت نام پیش دبستان و دبستان دخترانه

بـا 30 بدون کيفطلــوع مهـــر
در صد 
تخفيف

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع09183082834همـراه با وام بانکی

فروش بهاره درب و پنجره هاي دو و چند جداره
بزرگـترين واحد توليد کننده درب و پنجره

 UPVC و آلومينيوم )ترمال بريک(
با بهره گيري از 3 فاز کارخانه تمام اتوماتيک

بــالــغ بـر
 15 شعبه فروش

 در سراسر کشور
سامــانــه صـداي 

مشتري 09180125573

کا ل ا ن  ا گستر يس  تند شرکت  وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

تبلي
س 

تما

قالــي شويـي الوند با اصول شرعي 
شستشوي انواع فرش هاي ماشيني، دستباف،پتو، موکت و مبلمان 

)تضميني با کيفيت باال ارسع وقت(

کارخانه: 32569248-32526845-32544383
انتقادات: 09391114978

يک باب مغازه در بازار 
روز داراي 3 متر دهنه و 
پروانه کسب و سرقفـلي 
و همچنين داراي امتياز 
برق به فروش مي رسد 

)قيمت توافقي(
وع09183134715

من
دا م

کي
ی ا

غات
بلي

س ت
ما

ت

دقــت  بـار
081-34278090-34278070-09183139435-09183174077

حمل اثاثيه، جهيزيه، مبلامن، 

بيمه كامل اثاثيه، مجوز رسمي، كادر مجرب

ت.ت.م
شبانه روزي

 دقت بار

حمل و نقل

حـمــل و نـــقل

امانت فروشي 
مهــدي

لوازم خانگي و اداري شام را 

با قيمت مناسب خريداريم 

09188176407-32522719

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

امــانــت  
فـــروشی 
خريد و فروش لوازم اداری و خانگی يا 
سوپر مارکتی نويا دست دوم با مناسب ترين  قيـمت

09185436800 زارعی

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

شرکت مهر جم تاسیس 1368دفتر کارخانه: همدان، برج پاستور، طبقه7 واحد7

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

سرمايه گذاری مطمئن
با درآمد حالل
 و هر مقدار رسمایه

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

%
سرمايه از شما 
کــار از مــا

24

حمـل اثـاثيه اسـکان
■ با کادر مجرب

■ حمل کاال به تمام نقاط کشور با مجوز رسمي
دســـت به ســـياه و ســـفيد نــزنـــيد!!■ بیمه کامل اثاثیه

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع 09104450079-38320018-38320019

حمل اثاثیه و کاال با کادر مجرب و بیمه کامل
ارائه سبد 
رايـگان

ل(
طی

 تع
ام

ی اي
حت

(

ل(
طی

 تع
ام

ی اي
حت

(

اتــو بــار  ايـران زمــين

وع
من

ً م
دا

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
متا IRAN ZAMIN

3136081-
09183118683

کلينيک ساختماني عمارت
■ چــوب تــرمــووود 

■ کرکره برقي و جک اتوماتيک

@kilinikemarat09183149683-09381667212

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

ه نیاز ســاختامن
هر آنچ

(

ت در یک مجموعه(
 شامســ

■ نما و تابلوی کامپوزيت 
■ نماي سنگ مصنوعي استونيت

ون
سي

مي
ن ک

دو
ب استخدام راننده )خانم و آقا( با خودرو

در با در آمد عالی

09198183660
اینـترنـتی  آستاکسی 

بن  تخفیف

کافه فست فود آبشار سنگي
کلبه تخصصي انواع جشن ها، تولدها و مهماني ها 

مکاني دنج، زيبا، با خدمات کیفیت و قیمتي متفاوت
*پارکينگ رايگان 

*تخفيف ويژه دانشجويي، کارمندي و کارگري از 15 تا 25 درصد 
*با حضور چهره هاي محبوب تلويزيوني و موسيقي زنده )با هماهنگي قبلي(

آدرس: مرکز خريد دهکده گنجنامه، طبقه همکف
به همراه داشتن این آگهي
 از تخــفيف ویــژه 10 تا
09189045010 20 درصد برخوردار شوید

کلينيک تخـصصي چشم ديدگستر 
مرکــز الزک همــدان 

آدرس: همدان، میدان شريعتي، خیابان حق گويان پالک 40
081-38265454

تشخيص و درمان انواع بيماري هاي چشمي

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

ثبت نام تورمشهد مقدس آغازشد
حرکت هرسه روز يکبار 
آژانس هگمتـانه ســفير 

@offertour4034
۰۹۳۶۹۲۹۴۰۳۴

قیاسی  ۰۹۳۷۶۵۱۷۶۳۰
يک سرويس کامل چوب 

به فــروش مــي رسد 
سايز نوجوان، مارک آپادا، 

شامل 6 تیکه کامال سالم و نو 
قيــمت 800 تـــومان 

09303875377

به تعدادي کارگر مجرب در 
زمينه ورق سازي و کارتون سازي 
جهت کار در شهرک صنــعتي 

ويــان نيــــازمنـــديـم

09013284853

فــروش، نصــب و 
شارژ کولرهاي گازي 

09187812922 
09354743504 رضايي

و بستر سازی لوله های مسی توکار

فروش باغ در آبشينه 
به مــتراژ 700 متر

 داراي 10 درخت گردوي 

قدميي و بزرگ و همچنني 

داراي امتياز نيم ساعت آب 

سهميه جوب دارا مي باشد

)قیــمت تــوافقي(
09183134715

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

باغی به متراژ 664 متر
 به قـيمت 260 ميليون 

به فـروش مـی رسد

تخــفيف  ويژه
 جهت خريدار واقعی

09120647500

.م
ت

ت.

مـلی بـار
حمل اثاثیه،جهیزیه،مبلامن به متام نقاط کشور

با بیمه کامل و مجوز رسمی و کادر مجرب

.م09183117283-34254443-34254442حتی در ايام تعطيل
ت

ت.

ملی بار
34254442
34254443

اطـــالعـــیه 

عالقمندان جوياي کار: 
برگزاري دوره هاي سه روزه آموزش کفپوش هاي اپوکسي و سه بعدي

 در دانشگاه تهران توسط شرکت نگين پوشش نوآوران 
تاريخ دوره هاي آموزشي مرداد ماه 

09124919630
neginpoushesh لينک کانال 

وعwww.neginpooshesh.com سايت
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

شــرکــت 
ارمغان آسانسور

تعـــمــري و نگـــه داشــــت 

انـــــــواع آســــــانـــســــور

09183112362 -32516787

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

آگهـــي استـــخدام 
يک رشکت خصويص از نريوهاي تخصيص 

ذيل دعوت به همکاري مي منايد 

1-دو نفر خانم حسابدار کارشناسي ارشد و کارشناسي 
با سابقة کار ساعت کار 8:30 صبح لغايت 17 

با سرويس اياب و ذهاب و مطابق قرار داد قانون کار 
آدرس: شهرک صنعتي بوعلي، بلوار سوم، 

خیابان 19، پالک 129  مراجعه حضوري

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

تبلي
س 

تما

رهـن و اجاره
يک باب مغازه واقع در 
بلوار ارم با قيمت مناسب
09140302848

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

نيازمند پرستار ميانسال خانم جهت 
نگهداري فــرزند بـا ضامن معتبر
)ساعت کاری: 7 صبح تا 19 شب(

وع09187141233
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

ر ند بـا لـو ا
* حمل اثاثیه،جهیزيه، 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 

وع
من

ً م
دا

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
متا

با سبد رايگان

خريدار وام 700 ميليون 
تـومـانی بانکي با سود 
حداکثــر 12 درصد داراي 
استراحت يکساله يا دو ساله 
بازپــرداخــت بلند مدت 

09212527486

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

به يک نـــفر نيــروي 
خدماتي آقا جهت کار 
در فروشگاه تجهـيزات 
آشــپزخانه نيازمنديم 

081-32514149

توجهتوجه
به عــلت جابــجايی اجنــاس ذيـــل 

با 20 درصد تخفيف به فروش می رســد:
1- هود                   2- سینک

3- شیر آالت         4- روشويی کابینتی
5-آينه باکس

آدرس:همدان، چهار راه کبابیان، محوطه صابونی ها، فروشگاه آرمان غرب
09183144660 استخری

فقـط تا آخـر هفته

نقــاشــی ســـاخــتمان  
روغنــی متــری 4000 تــومان

 پالستيکــی متــری3000 تــومان 
09183118490

به يــک شـريک کاری با 
سرمـايه 15 الي 20 ميليون 

جهـــت کـــار لبنيات
 يا سبزيجات نيازمنديم 

09908115343
مغازه از ما- سرمايه از ايشان

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

MDF استخــدام نيــروي کار
استادکار و شاگرد

09182097853

ظريف  بار شرکت رسمی 
حمـل و نـقل

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

شبانه روزی■سبــد رايـگان به تعداد نامحدود
0918  425  4900

081-3 425   4900

پاينده

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

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

فـرش سبز
خـريد و فـــروش 
فرش هاي نو و کهنه 

9182172747
09188126302
09908352814

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

وام يک روزه
09189117678-09189117262

.م
ت

ت.

گازرساني دهقاني با تخفيف ويژه
مسکوني، تجاري، صنعتي
09183135944-34221888

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

زيباسازي  و  ديــوارنـويسي 
مــدارس و مهدهاي کودک 

09189143492

تــور ويژه مشهـد مقدس
فقـــط 170 هـزار تومان
زميني 09182198766

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت



تلفن پذيرش آگهي: 38264400 - 2081 پيامک: 10006066
niaz@hamedanpayam.com  ايمیل ارتباط با نیازمنديها

شماره تلگرامی واحد نيازمندی: 09035157351
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به تـعدادی نيـروی ماهر 
جهـت کـار در کارواش 
وعنيازمنديم 09187139905

من
دا م

کي
ی ا

غات
بلي

س ت
ما

ت

بــه تــعــدادي 
لــوله کــش مـاهر 
و نيمه ماهر نيازمنديم
09124290785

09188362083-34225208

شرکت پخش مواد غذايي آلپا
کـوپا الیت محصــوالت

جهت تکميل کادر خود به افراد زير نيازمند است

افتتاح شعبه همدان 1-به يک همکار خانم با مدرک ليسانس
 آشنا به کامپيوتر و اکسل جهت کار در دفتر 

2-سرپرست فروش 1 نفر
3- بازارياب مويرگي 6 نفر

شرايط: حداقل 2 سال سابقه مزايا: بيمه تکميلي- حقوق ثابت+ پورسانت
آدرس: ميدان فلسطين، جنب هتل خاتم، کوچه سلطاني پالک 9 ساختمان 110 طبقه اول

و

امالک نيکان
آرامگاه بوعيل، بلوار خواجه رشيد 

جنب كوچه تقوي )بانك حكمت(

معاوضه ،مشارکت در ساخت
خريد فروش، رهن و اجاره

38322709-38321666

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

فـــروش
3 بـاب مـغازه 

واقـع در مـيدان 
عين القضات با کليه 

امکانات با ملکيت
09181115325

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

به يــک پيک موتوري 
جـــهــت کــــار در 
تهيـــه غــذا نـيازمنديم
)موتور داراي بیمه باشــد(

09184479662
.م09183117191

ت
ت.

فروش 3 واحد ويال 
در منطقه آزاد انزلي
 )زيــبا کنــار( 
فاصــله تــا 

دريا 2 کيلومتر 
34418142-013 امالک میالد 
09111347462 ســاالر

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

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

به مبلغ 30 ميليون تومان
ساعت تماس: 19 الي 23

09182770881

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

کانون فرهنــگي شهـيد حججي 
از مدرسني با تجربه در زمينه هاي زير دعوت به همکاري مي منايد

1- مدرس زبان    2- مربي سفال کودکان 
3- منشي 

مراجعه فقط حضوري 
آدرس: میدان امامزاده عبدا...، ابتداي خیابان باباطاهر، باالتر از بانک ملي، 

کانون شهید حججي وعساختمان ساعتیان، طبقه دوم، 
من

دا م
 اکی

اتی
لیغ

س تب
ما

ت

جوياي کار کارشناس فني جوان
با ســابقة  تـعمير  و نگهداري 
09183194458-09188198779

به يک نفر  نيروی کار خانم برای  تراش و 
شستشو دوغــابی داخـل شهر اللـجين 
نيـازمنديم )فقط با داشتن سابقه ی کار 
تماس بگيريد( 09189126500

به يک نيروي MDF کار 
ماهر و  نيمه ماهر جهت
 کار کابينت نيازمنديم
آدرس: ميدان امام حسين،انتهای 

خيابان عالقمنديان، پشت ابزار فروشی 
موسعلی) دکوراســـيون انـــصاری(

09188186199

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

فـــروش 
آپارتــمان 55 متــري، يک خوابه، 

ســـال ساخـــت 91، پارکينگ بدون 
مزاحم، آسانسور، تراس، کف سراميک، 

کمد ديواري، کابينت MDF، رسالت 
اميريه، خيابان مهر، طبقه پنجم متري 2/200

09363316872

.م
ت

ت.

به يک فروشنده مجرب خانم 
نيازمنديم آدرس:کفاشخانه 
بـزرگ 09186337036

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

فروش مغازه اي 
به متراژ 45 متر
 واقــــع در 
خيابان پاستور 
وع09393156838

من
دا م

کي
ی ا

غات
بلي

س ت
ما

ت

يــک ســوله 
جــهت انباری
 به مــتراژ حدودا 1000 متر 
با 3 واحد دفتر مجزا جهت 
دفــتر اداری ارتفاع 9 متر 
محوطه کف سازی شده و 

بسیار  مرتب و تمیز آدرس: 
بر بلوار فرودگاه جنب گمرک 

رهـن و اجـاره داده می شود
09188145161

به يــک کارگر 
نقــاش چــوب 
نيـــازمــنديم 

09188113012

امـال ك شهر
پـــذيــرش آگــهــي

 به صورت تلفني از سطح شهر
خريد، فروش،  رهن، اجاره

هنرستان، روبروی درمانگاه کمال آباد

09198116606 صالحي

.م
ت

ت.

ش فوق العاده
فرو مجتمع نگین سبز همدان 

شهرک بهشتي
شدن خانه دار  جهت  بي نظير  فرصتي 

- قیمت به صورت تعاوني 
- تحويل حداکثر بهار 1399

- پرداخت مرحله اي و داراي وام 50 میلیون توماني 
- قابل انتقال به غیر در هر مرحله از ساخت 

- متراژ واحدها 83 تا 107 متر 
- استفاده از تکنولوژي جديد در ساخت و ساز 

- احداث تنها دو واحد در هر طبقه 
- شامل: پنل خورشیدي، فضاي سبز منحصر به فرد نما رومي ...

- تضمین قطعي 
- تخفیف ويژه جهت فرهنگیان محترم

- اهدا دو دستگاه خودرو پرايد به قيد قرعه به خريداران خوش حساب

حد
 وا

    
ه  

شد
ار 

گذ
 وا

اي
ده

اح
د و

دا
تع

43

آدرس دفتر فروش:
-خيابان ميرزاده عشقي، ابتداي رکني، امالک دلتا 

-خيابان پاسداران، خيابان زماني، امالک دلتا 
تلفن تماس: 09184401002-09182924002

آدرس شرکت: برج آرين، طبقه 6 واحد 1

به يــک بـراشينگ
 کار ماهـر و حـرفه ايي

 جهــت کــار در سالن 
زيبايي وسمه تـرجيـحا
 با سابـقه کار نيازمنديم 

38394454 آرايشگاه وسمه 

)اصالحيه آدرس ایميل(

استخدام در واحد صنعتي
کــارشنـاس ارشـد

 يا کارشناس مکانيک )آقا(
ارسال رزومه به آدرس:

hamedan.factory@gmail.com 

به چند نفر راننده خانم
)بـا مـاشـين( نيازمنديم 
09187142386-32534903

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

به يک منشي خانم مسلط به تايپ 
جهت کار در موسسه حقوقي 
نيازمنديم  09188544434

فــــروش
يــك واحد آپارتمان به متراژ 85 متر، طبقه سوم با امكانات کامل،
83 -  واقع در جانبازان،   بــا پـــارکينـــگ، سال ساخت 
تومان(  1 /500 /000 متری   )قيمت  وحدت   تـــاالر  جنـــب 
09181110143 ) مشـــاور امــالک مــیالد(  

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

فــروشنده  تعــدادي  به 
آقـــا  هــمــكار  و 

کــلينيك  در  کار  جهت 
ساختمانـي نيازمنديم 

.م09390961904
ت

ت.

به 2 نـفر نیرو جهت 
کــار در آشپزخانه 
فست فود نیازمندیم
09195995978

فـــروش زمــيـــن
 به متراژ دلـخواه با امکانات

آب و بــرق جــهت )کارگاه و 
کـــارخـــانه( واقـــع در 
ميدان امــام حســن، پــشت
 باغ بهشت و شهـــرک بهشـتي 
پشت تصفيه خانه قيــمت توافقي

09332760203-09189503029

.م
ت

ت.

امالک پديده 
ما مـلک شما را به 
مي کنیم تبلیغ  رايگان 

رهـــن، اجـــاره، 
فـــروش، خانه، آپارمتان،

بـــاغ، مغـــازه، انـــبار 

)بلوار شاهد( 
09181112455

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

به کـارواش کـار 
نميه ماهر نيازمنديم 
حقوق ثابت 800/000 تومان
تسويه هفتگي ساعت کار 8 صبح الي 9 شب 

آدرس: حوالي شهرک مدني 

.م09390029603
ت

ت.

به يـــک نفـر بـازارياب
 نيــازمـــنديم 
.م09187040849

ت
ت.

آشپز  کــمك  يــك  به 
در  کار  جهت  نيمه مــاهر 
در  تـهيه غذا  و  رستــوران 
روستاي کوريجان نيازمنديم 

09183185594

.م
ت

ت.

شرکت توزيع نمک تاباناستخدام
از افراد واجد شرايط دعوت به همکاري مي نمايد:

مزاياشرايطتحصیالتعنوان شغلي

ويزيتور خانم 
)2 نفر(

حداقل 
ديپلم

آشنا به فن بیان 
حداکثر 35 سال 
داشتن فعالیت باال

حقوق ثابت 500 هزار تومان 
يک میلیون پورسانت هزينه 

اياب وذهاب بیمه تأمین 
اجتماعي آموزش رايگان

ويزيتور آقا
)2 نفر(

حداقل 
ديپلم

آشنا به فن بیان 
حداکثر 35 سال 
داشتن فعالیت باال

حقوق ثابت 500 هزار تومان 
يک میلیون پورسانت هزينه 

اياب وذهاب بیمه تأمین 
اجتماعي آموزش رايگان

09184124283
ساعــت تمــاس: 10صــبح الي 5 بعدازظهر

به يک فروشنــده خــانم جهت کار 
در سوپرمارکت واقع در شهرک فرهنگيان 

به صورت نيــمه وقــت نيازمنديم
.م 09383061287

ت
ت.

به تعدادي چرخکار و اتوکار خانم 
نيازمنديم )تسويه هفتگي با کار دائم(

ت.ت.م09183189304

کــارآمـــوز 
شيــرينی پزي نيازمنديم

ت.ت.م32526260

فروشنده بساط کن نيازمنديم 
جنــس از مــا، کــار از شما 

ت.ت.م32526260

آ گهــي استـــخدام 
به چنـــد نفـر اتوکار خــانم ماهر نیازمنديم

 جهــت کـــار در تولیدي کت و شلوار 
مردانه تولیــدی کت و شلوار مهرداد 

شماره تماس: 09184432574

وع
من

دا م
 اکی

اتی
لیغ

س تب
ما

ت

مـوتـوري  پيــک  يــک  به 
نــيازمنديم مــوتور  با 

)ترجيحًا آشنا به شهرک مدني(
09122344196

شرکت معتبر دکوراسيون به يک طراح خانم 
ترجيحًا مدرک کارشناسي به باال و مسلط به 

نرم افزارهاي طراحي با حقوق ثابت و پورسانت و 
آينده شغلي مناسب در محيطي بسيار عالي نيازمنديم 

081-38338249

شرکت توزيع و پخش مواد غذايي شميم 
با شرايط ويـــژه استخدام مي نمايد:

1-سرپرست فروش 
2-بازارياب آشنا به موادغذايي و مناطق همدان 

3-بازارياب آشنا به پخش گرم 
4-راننده و موزع آشنا به پخش گرم 
وع09301100168

من
دا م

 اکی
اتی

لیغ
س تب

ما
ت

فروش باغ، هزار متر 
داراي امکانات کامل آب، برق، 
گاز، تلفن، فاضالب ديوارکشي 
شده خانه باغ 50 متر، ماشين رو 
جــاده مــالير روستاي يکانه 

.م09393121728
ت

ت.

یک رشکت معترب تولیدی جهت تکمــــیل کادر دعوت به کار

فنی خود به افرادی با مشخصات ذیل نیاز دارد.

متقاضيان واجد شرايط می توانند رزومه خود را ظرف مدت 10 روز
 از تاريخ  درج آگهی به آدرس:niroo9705gmail.com ارسال نمايند.

حداکثر سن تعداد سابقه کار مرتبط مهارت تحصيالت

30 سال 3 حداقل 3 سال آشنا به ساخت و نصب تابلو برق، کابل کشی 
و لوله کشی برق،برق کشی ساختمان

ديپلم/فوق ديپلم 
برق

30 سال 2 حداقل 3 سال جوشکاری حرفه ای، تاسيسات ديپلم

به يک منشي خانم 
با روابـط عمومي 

باال جهـت کـار در 
رستـوران نيازمنديم 

09185463082

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

تاکسي بي سيم 1828 و آژانس راهي 
جهت تکميل کادر دارندگان شيفت شب خود به تعدادي 

پژو، سمند به صورت تاکيس يا شخيص نيازمند است.

عالقــمندان مي توانند به صورت حضوري به مرکز 
1828 بــي سیم  تــاکسي  و  آژانــس راهـــي 
 به آدرس: انتهاي خیابان صدف مراجعه نمايند.

سنتي سراي کارن 
جهت تــکميل کادر 
پرسنــيل به آشپز 

سنتي پز خانم يا آقا 
شاطر نان سنـــگک، 
سالن کار و نظافتچي 

خانم نيازمند است.

09182200041

مديـر داخلي باغ رستوران 
با ســابقه کـار نيازمنديم

.م09188070115
ت

ت.

فــروش زمين
 عــادي به متـــراژ 80 متــر واقع در 

همدان، شهرک بهشتي، روبروي کوچه 

سيمرغ 3 نبش بن بست ترنج داراي 

امکانات برق، آب، گاز )قيمت توافقي(

.م09188179481
ت

ت.

200 متر ملک جنوبي 
کوچــه 10 متري

 يـــک طــبقه 
شهرک چـمران،
ميـــليون   740
09125460418

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

فروش منزل مسکوني به متراژ
 137 مــتر، بــا امکانات کامل،
 واقع در آبشينه 09386836500

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

يک باب مغازه بسيار شيک پاساژ پايتخت، 
21 مــتر، با ويترين کولر گازي و تلفن
 به قيــمت مناسب با ملکيت و سرقفلي 
واگــذار مـي گردد  09181111515

.م
ت

ت.

به يک نفر نيــروی ماهر) فر کار( 
جهت کار در فست فود نيازمنديم

09909797341

به چنـــد نفــر شــاگرد
 آقـــا جهــت کـــار

 در بستني فروشي نيازمنديم
09183164850-09123625133

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

نيـاز بـه يک کارگر حرفه اي
جهــت کــار در کــارواش 
نيــازمنديم 09183188202

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

به تعدادي چرخکار و وردست چرخکار 
خانـم نيازمــنديم )توليدي سوين(
آدرس: همدان،حوالي سيلو- خضر 

ت.ت.م09309714926

باباطاهر  14 متر 
دارای انباری حدود 
300 میلیون تومان

30 متر خیابان شهدا، 
2/400 میلیارد تومان 09184467403

12 متر باباطاهر، دارای انباری، 
حدود 300 میلیون تومان

09184467403

09184401002

16 متر خيابان 
بوعلی، پاساژ 
مهستان 560 
ميليون تومان

09184401002

250 متر خيابان خضريان 
106 متر تجاری، دارای 
امکانات کامل و لوکس
1 ميلــيارد  تــومان
09184467403

دلتا زمانی،امالک  شعبه2:خیابان میرزاده عشقی،ابتدای رکنی،امالک دلتا38325732-081شعبه1:خیابان 
081-38214286

رهن و اجاره
یک طبقه 80 مرتی، یک خوابه راه 

جــدا، 15 ميليون  رهن+ 400 هزار تومان 

اجـــاره.انتــهای جــــوادیه کـوچه
مسجد احمدیه، تماس16 الـی23

09187082851

.م
ت

ت.



niaz@hamedanpayam.com  ايمیل ارتباط با نیازمنديها
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خريدار انـواع 
فـرش هاي کـهنه

با 20 درصد باالتر
 از قیمـت واقـعي

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

فرش هاي نو و کهنه 
شمـا را خريداريم 

09187089782
09358199394

نيازمند فروشنده خانم 
با حـقوق و مـزاياي 

عـالي مـي باشيم
09128868186

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

به يک نفر رويه کوب
 ماهـــر، اســتاد کار 

نيـــازمـــنديم
09183164245

تــدريــس 
خصـوصي زبان
مخصوص خانم ها و کودکان

09013582101

.م
ت

ت.

وام
ضمانت

ساعت تماس 16 الي 20

 پذيرفته مي شود

09188130531
وام

ت
نوب

با 

بهترين 
خريدار

09182917255 -09185094485

MATIN دکوراسيون داخلي

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

.م
ت

ت. های گالس
HI GLASSES Lethronلترون MDF

ام دی اف  

نقاشي ساختمان
رنگ روغني، پالستیک، 
اکرولیک،  کالر،  مولتي 

بــهترين کیـفیت  با
قـیمت  نــازلترين  و 

وع09104485919
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

نقاشي ساختمان 
رنگ روغني مرتي 4000 تومان 

رنگ پالستيک مرتي 3000 تومان 

با کيفيت عالي و تضمين 
09035340232

خانه حسابداري سپيدار 
برگــزار مــي نمايد

همراه با گواهينامه و قفل آموزيش

دوره هاي کاربردي حسابداري

09359317382

.م
ت

ت. فـــروش
انواع بلوک و تايل 
شيشه ای ساختمان
09181113178 ت.م

ت.

نـــصـب کـــولـــر
 جوشکــاري، بـرق کشي 

09186080082

.م
ت

ت.

آموزشگاه تعمیرات موبايل

با 13 سال سابقه درخشانعالءالدين

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

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

ت.ت.م

ضايــعات شـما 
را خــريـداريم 
به باالترين قیمت، در محل 

آهن، آلومینیوم، فلزات 
رنگي، کرکره برقي و...
09186752915 علوی
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 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

#توليـــدي بــا درآمـد باال# 
فروش خط توليد: نايــلون، دستمال کاغذي، ليوان کاغذي، بسته بندي

 حبوبات، بازيافت مواد و تاير، تزريق پالستيک، آب معدين، بطري 

نوشابه، ظروف يکبار مرصف و... نصب، آموزش، تأمني مواد و بازار 

09136235550 -09136115550
تلگرام  andishehkaran@
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ی
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بلي

س ت
ما

ت

ساخـــت و نصـــب درب و 
UPVC پنـجره های دو جداره
در طرح ها و رنگ های مختلف با 
انواع پروفیل های ويستا بست- 
وين تک-پـالس پن- سی فور- 
تحويل فوری )با قیمت مناسب(

 09385648020
انشايی  09188145812
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کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

صنايع چوب رحيمي
دكوراسيون اداري، تجاري، 

كابيــنت و كــمد ديواري
سرويس عروس و نوزاد

درب چوبي )نقد و اقساط(

09188179355

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

خــريــداريم
09186531232

081-32515783
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ی ا
غات
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س ت
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ت

تعميرات انواع 
لبـاسشويي
فقط در منزل

خيابان شهدا نظربيگ

نادری
وع09186108405

من
ا م

يد
 اک

ی
غات

بلي
س ت

ما
ت

نصب، تعمير و شارژ گاز 
انواع کولرهـای گـازی
 و انواع يخچال خانگی، 
و يتـريـنی و صـنعتی

09183113197

پذيــرش نـمايندگي برق 
خــورشيدي و آمــوزش 
سيســتم هـاي خورشيدي 
کــرج، کــمال شهر، بعداز پلیس 
راه کمال شهر جنب شهرک افشاريه 
فروشگـاه بـرق خـورشيدي 
09122346325-09129407870

بهترين خريدار ضايعات 
آهن، آلومينيوم، مـس، 
درهاي پارکينيگی  ، درب
 و پنجـره و... در محل
09182147665
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تعميـرات لـوازم برقـی
المپ کم مصرف، تلفن،  آيفون،  محافظ،  آنتن برقی،  چای ساز، 

گيرنده  ديجيتال،  چراغ مطا لعه، اتوی مو،  بند انداز،  ريش تراش، 
جـــاروبـــرقـــی،  اتـــو بخـــار،  ســـشــــوار و...

آدرس: خیابان باباطاهر کوچه سماوا تیان 09182117955 فراهانی

انـواع برد های آيفون،  محافظ، گيرنده ديجيتال، 
چای ساز،  تلفن و المپ کم مصرف موجود می باشد.

قالي شـويي 
بــانــو

ديگر نگران پارگي و چروک شدن فرش هايتان نباشيد

)باسرويــس رايـــگان- تــحويل 48 ساعته،سرويس دهي همدان، بهار، 
قروه، صالـــح آباد)آدرس:جاده کرمانشاه، جنب پادگان قدس، يکن آباد(

)از بیـــن بــردن آلودگي عمقي فرش 
شستشوي پشت  وروي فرش تحويل فرش 

بدون چروک لکه گیري کامل فرش(

34339856-09184876121-09184876166 کد اتحاديه = 2421

)مرکز تخصصي عکاسي و فيلم برداري(
آتلــيه تخــصصي تــيراژه

)با بهترين قیمت(
■ آتلیه اسپرت و ايتروم تخصصي کودک 

3×4 ■ سلطنتي و سنتي عکس فوري 

با 300 متـر فضـاي متفــاوت و زيـبا
آدرس: صدف، باالتر از تاالر ونوس جنب پست بانك عکاسي تيراژه

با مديريت خانم گلي پور 09188128923
وع

من
دا م

کي
ی ا

غات
بلي

س ت
ما

ت

با 19 ســال سـابقه کـار مـفید

ايــزوگـام دليـــجان

 قير و گـوني
 و آسفـالت 

09122577849-32666682
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دعـــوت به 
مشــارکت

راه انـدازي  جهــت 
کنکور مرکز  فروشگاه 

09188121007
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کلینیک تخـصصي روانشناسي 
دکتر محمد الوندي سرابي متخصص روانشناسي 

نوروتراپیست
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ی
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بلي
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ت

درمان اختالالت جنسي، تنظيم امواج مغزي،روان درماني، 
زوج درماني، سنجش هوش، سنجش شخصيت، اختالالت 
يادگيري، مشاوره ازدواج، مشاوره خانواده کودک و نوجوان

09183503342-08132526264
آدرس:همدان، خیابان بوعلي پايین تر از بانک ملت، ساختمان پزشکان ايران طبقه 1

ساعت کاری: همه روزه 16 الی 20 و روزهای 
يکشنبه و دوشنبه صبح از ساعت 9 الی12 ظهر

به يک شاطر ماهر براي 
پخت نان بربري و نان 
لواش سنتي با دستـگاه 
در اللجين نيازمنـديم
09368708081

بـه يــک نـفر 
ظرفشور جهـت کار 
در رستوران نيازمنديم
09181110899
آدرس: خيابان شکريه، رستوران کالسيك

به تعـــدادي خــانم جهت کار
 در رستــوران عـــطـــر سيــب 
به صــورت تمــام وقت نيازمنديم

09382855728

به تعدادي نيروي خانم با روابط عمومي باال جهت 
دفاتر پيشخوان دولت شهرستان اسدآباد نيازمنديم

متقاضيــان بيــن ساعــات 9 الـــي 15 
با شماره هاي اعالم شده تماس حاصل فرمايند

38276469-38271273
انجام کليه امور کاشت ناخن 

فقط 50 هزار تومان
09216627538 عزيزي

ترميم و دیزاین

.م
ت

ت.

انتـخاب رشـته کنـکور
شهال عادلخانی 
متـــخصص  روانــشناسی
با يک دهــه تـجربه و تخصص

 در مشاوره و برنامه ريزی تحصیلی
نمايشگاه نقاشی 09189496884-09183173135

سبک سياه قلم
اثر مجيد نوروزی

30 دارای  نمايشگاه 
است قلم  سیاه  تابلو   

مکان: مجتمع فرهنگی هرنی 

شهید آوینی،سالن استاد زنگنه

صبح ها از ساعت :9 الی 12
بعدازظهرها از ساعت:16 الی19

جـذب مدرس آموزشگاه شهر زبان شرايط: حداقل يکسال 
سابقه کار و داشتن مدرک آموزشي يا مترجمي 38254997

خريـدار انـواع 
ضايعات به باالترين 
قيـمت در مـحل 
09188121232

شهر موکت

نمايندگي انحصاري موکت
طراحي، مشاوره، اجرا

شعبه1: همدان خیابان اکباتان جنب کاروانسراي گمرک 
شعبه2:همدان خیابان اکباتان روبروي پارکینگ طبقاتي

يزد،  فیروزه  شیـــراز،  همـــدان، 
آرتا تــهران،  اصفهــان،  رزموکت 
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081-32527181-32515161
وع09185078814

ممن
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ی 

غات
بلي
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ت

توجه                                       توجه 
فروش ويژه پرشين چوب آغاز شد 

کابينت و کمد ديواري، کاغذ ديواري، کفپوش و رنگ، کناف 

در اقساط 7 ماهه، بدون پیش پرداخت و بدون سود 
آدرس: همدان، خيابان پاسداران، پايين تر از سه راه زماني پرشين چوب 

09189148575

تخفیف ويژه تا سقف 50 درصد

كلينيك تخصيص زيبايي

رمياز
* درمان موهاي سوخته شده توسط 

رنگ، بــدون کـوتاه شدن قد مو

لیفت و رنگ مژه 80/000
هاشــور ابـرو 100/000

سايه ابرو 80/000
قاب ابرو 40/000

آرایش و شينيون با براشينگ از 15/000 به باال
سایــر خدمـــات تـــا 50 درصـــد تخــفيف

09182077312 خانم برزويي
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آدرس:همدان، هنرستان، پايین تر از ساختمان حج و زيارت،  کوچه عطايیان پالک 5، سالن ريماز

هر جــلسه 15 هزار تومان *موخورتراپي مو، گرفتن وزي مو



به منــظور رفــع نیازهاي
 روزمره شما هر روز صدها آگهي در 
نیازمندي هاي روزنامه همدان پیام 
چاپ مي شود. از آنجايي که وظیفه 
اين رسانه اطالع رساني به منظور 
سهولت در دادوستد و يا خدمات 
مـي باشد لذا مسئولیتي دربـاره 

محتواي آگهي نـدارد. از همـکاري  
همه عزيزاني که قصدشان رعايت 

حقوق مشتريان و همشهريان 
گرامي مي باشد سپــاســگزاريم.

هـمشهري 
گـرامي

نيازمندي هاي  سازمان  
همــدان پــيــام

 همدان
 پيامگري 081-38264400

س(
38279013-081 )فك

 مالير
081-32252200

09183534945

 نهاوند
081-33231851 

09187101861

 تويسرکان  
09184289041

 کبودراهنگ 
081-35220770

09367139799

09183193498

 بهار  
081-38264400

081-38264400

 اسدآباد 
081-38264400

 اللجين 
081-34525555

09189085514

 فامنين
09184023610

 رزن 
 

09360185633

 گل تپه 
081-38264400

 شيرين سو 
081-35363681

09183141989

 برزول 
09187101861

قهاوند  
081-38264400

 سرد رود 
09189120794

صالح آباد

 جورقان 
09354769213

نماينـدگي هاي
ش آگهی

پذير
در استان همدان

آدرس: همدان، ابتد اي خیابان مهديه، روبروي دبیرستان شريعتي، ساختمان پیام                                                                    تلفن : 38264400     10006066            09035157351

 دوشنبه 15 مردادماه  سال 1397 
شماره2456  ضميمه رايگان شماره 3258    روزنامه همدان پيام

www.Hamedanpayam.com
niaz@hamedanpayam.com  ايميل نيازمنديها

081-32731015        09187146011

قاليشويي صداقت  با مجوز رسمي
با يکبار امتحان مشتري 

دائـــم مـــا شــويد

شستشوي انواع فرش ماشيني و دستباف

شستشوي انواع مبلامن در منزل

با ضامنت كامل حمل ونقل رايگان

*
*
*

آدرس: همدان، شهرک بهشتي، خیابان
 صیاد شیرازي، روبروی مسجد بني فاطمه

چاي و قهوه دستچين

https://t.me/Dastchincoffee
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بلي
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آدرس:ميدان امام ابتداي خيابان شهدا   09128922310
خيابان شريعتي ابتداي چهارراه کبابيان قهوه ي ريو  09122243175

خيابان پاستور روبروي اورژانس
حصار امام سه راه ايستگاه
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ی
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بلي

س ت
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ت

نقاشي ساختمان 
رنگ روغني متري 4000 تومان 
رنگ پالستيک متري 2500 تومان 
)با کیـفیت و تضمین(

09372088029

)مورد تاييد شهرداری و نظام مهندسی  ...( تلفکس:081-38340140

■ اضافه طبقه بيمارستان قائم همدان
■اضافه طبقه بيمارستان بعثت همدان

■اضافه طبقه بيمارستان عليمراديان نهاوند
■اضافه طبقه دانشگاه آزاد اسالمی همدان

■ اضافه طبقه دانشگاه بوعلی همدان

عضو سازمان نظام مهندسی ســاختمان همدان، عضو انجمن صنفی پيمانکاران 
همدان، دارای رتبه ابنيه از سازمان برنامه و بودجه

■ ده هـا اضافـه طبقه مسکونی و ويال در استان همدان، تهران، گيالن و کرمانشاه
مهندس رضايی: 09188154619 -09180176056

اضافه طبقه روی ساختمانهای اداری و مسکونی/ اخذ مجوز و پايان کار/ تحويل کليد فقط در50 روز
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ت

■کم وزن
■کم زمان
 ■کم هزينه

طراحی و اجرای انواع ساختمان های
 پيش ساخته سبک و مقاوم در مقابل زلزله

ثبــت:6838
شرکت مهندسی ارسام سازه الوند

تعـــميــرگاه 
 تخصصي عظيمي

خدمات فني انواع محصـوالت مديران خـودرو

تعمير در محل امداد خودرو
عيب يابي با دستگاه دياگ 

و شستشوي انژکتور
بلـوار امام خمیني)ره( روبروي مرکز 
تعويض پالک جنب معاينه فني الغدير

09188145272-09187018990
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تما

X33-315-550-530-110

قاليشويی خليج فارس
دارای مجوز رسمی از اتحاديه محترم

شماباشيد برنده  بار  این  شایــد 

همراه قرعه کشی سکه طال در هر ماه

*با بهره گیری از کار کنان متخصص و مجرب افتخار دارد خدمات خود
 را به همشهريان عزيز ارائه دهد

*با دريافت هزينه يک بار شستشو دوبار شستشو طبق موازين شرعی
 وبا مواد شوينده ضد باکتريال شست وشوی نمايد
* براق نمودن واتو کشی فرش در مرحله پايانی شستشوی

32747154-32747844-09187004900-09182061008
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لـــول ميـــبره لـــول مـــياره
سرعـــت،دقــــت،پاکـــــيزگی

آدرس:همدان، میدان امام حسین)ع(، بلوار الغدير، روبروی آهن آالت آراد

)شفاف سابق(

شستشوی کالسيک 
همراه با مواد 

شوینده نانو

شرکت خدماتی و نظافتی
  هميار گستر هگمتان 
انجام کليه امور نظافتی

شامل: نظافت مجتمع هاي مسکوين، 
رشکت هاي دولتي و خصويص، سالن هاي 

ورزيش، کاربيني منازل، مهامنداري، اعزام 

آبدارچي، خدمتکار، نگهبان، رسايدار، راننده 

به صورت قراردادي شستشوي صنديل ماشني 

با دستگاه و مواد شوينده، شستشوي مبل و 

فرش بادستگاه  در منزل شام و انجام کليه
 امور ساختامين شامل نقايش ساختامن،خدمات 

نصب و نگهداری آسانسور،پله برقی و باالبر، 
نصب و تعمیر کرکره برقی،برقی کردن
 کرکره های قدیمی، امور باغبانی و...

کلیه نیرو ها  دارای ضمانت معتبر و بیمه حوادث می باشد
 آدرس: همدان، بلوار مدني، ابتداي خيابان  15 فروردين،

 کوچه زندي ها، جنب باشگاه بدنسازي 
09109005103-38273088 فرماني

تامين نيروی انسانی خانم و آقا جهت نگهداری از سالمند، کودک و بيمار
اعزام نيروی خانم و آقا جهت مراسمات

ايــران درب 
درب و پنجره دو جداره 
تــوري  پـنجره 
با نازلترين قیمت 
و باالترين کیفیت 

آدرس:ميدان پروانه ها، خيابان جهانيان 

09183163207
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ي  ر تو پيك مو
مــنـظم

با مجـــوز رســـمي از سازمان
 حمل و نقل، سرويــس دهـــي به

 تمام نقاط شهر قبول انجـام امـــور 
اداري و بانکي و جابجايي محصـوالت
به تعــدادي پيـك موتوري 

فعـــال نيــــازمنـــديم
آدرس:خيابان 17 شهريور روبروی بانک سپه
09180079940-09180079930-32657007

فروشگاه تهويه سبز هگمتانه

بابايی 09185456894   صدری  09183128908 تلفن تماس:38219589

فـــروش انواع رادياتور، پکيچ،کولر گازی 
 تصفيه آب،رادياتورهای برقــی و پـــنل گــرمايشی

مشاوره، طراحی، اجرای پروژه های تاسيساتی

خدمات پس از فروش

پـــرده هـــوا
سيستم های آبگرمکن خورشيدی

سرمايش،گرمايش، تهويه مطبوع

وع
ً ممن

يدا
ی اک

يغات
س تبل

تما

نشانی:همدان، میدان رسالت،نبش بلوار چمران

نقد  و  اقساط

قاليــشويي  و مبل شويی ميالد
35 ســال تـجربه             با قيـمت استثنايي
* شستشو با رعايت اصول شرعي

* حمل ونقل رايگان
 *با مجوز رسمی از اتحاديه                  *کرايه فرش جهت مجالس

بامديريت حميدزاده
کارخانه   081-38232180          09188172249
اميرکبير،  همدان،شهرک  آدرس: 

گـــلزار خـــيابان  وعانتـــهاي 
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

تبلي
س 

تما

پـــارسيـــان عـــايق
برش آسفالت، شيب بندي اجراي بنت سبك و ايزوگام

اجراي انواع عايق سفيد همراه با بيمه نامه و ضمانت

09181116824

.م
ت

ت.

کفير
ارچ 

ش ق
ــرو

ف
09

90
81

09
03

3

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تعمير انواع يخچال 
و فــريـزرهاي 
خانگي و مغازه ها، 
آبسـردکن و کولر 
آبـي در منـزل و 
محـل کـار شما 
09185408190

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

بـــهتـرين 
خــريــدار

ضايعات آهن، آلومينيوم 

و فلزات رنگي 
در درب منزل شام

09187125336

081-32529312-09197720093

سالــن زيــبايــي کــارن

اپيـالسيـون
آدرس:همدان، بر اصلي خیابان خواجه رشید

محيطي مجزا با کادري مجرب

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت
کـلــيه ضــايعات آهن، 
آلـومينيوم و.. شما  را با  

بـاالتــريــن قـيــمت
 در مــحل خـريداريم

09188150873 

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

فروش و تعمير 
UPS

09183073855
081-32642211

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

ســايه گــشت
تور يک روزه تنگه واشي و آبشار ساواشي 

پياده روي در رودخانه و بازديد از تنگه اول و دوم 
تاريخ حرکت: 18 مرداد ساعت 23

آدرس: همدان، خيابان ميرزاده عشقي، روبروي خيابان سعيديه، 
ساختـــمان الـــوند، واحد 8 )طبقه فوقاني رستوران دلتا(

08138265051-38265052-38264067
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