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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
■ بيمه كامل اثاثيه

دســـت به ســـياه و ســـفيد نــزنـــيد!!

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع 09104450079-38320018-38320019

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 

وع
من

ًا م
يد
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تی

يغا
تبل

س 
تما

باسبدرایگان

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

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

وع
من
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يد

 اك
تی

يغا
تبل

س 
تما

IRAN ZAMIN

3136081-
09183118683

وع
من

ي م
غات

بلي
س ت

تما ديپلم رسمي کاردانش
شعبه 2: انتهاي بازار مظفريه، محوطه حمام قلعه، كوچه نسيم، مدرسه اسطوره 32523669
شعبه 1: چهارراه خواجه رشيد، ابتداي بلوار آيت ا... كاشاني، مجتمع آموزشي پديده 32513363
شهپر وصال: 09188130625

رتاصد
صف

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

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

شعبه 1: بلوار جانبازان، جنب مجتمع ایثار 34247013
شعبه 2: خيابان مهدیه،  پایين تر از درمانگاه مهدیه،مقابل مسجد مهدیه 38252353

بهترین آجیل فروش شهریم...!

آجيل لبخند
طعموكیفیتيكهتاكنونتجربهنكردهاید!!!

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

09185828964

.م
ت

ت.

دفتر كارخانه: همدان، برج پاستور، طبقه7 واحد7
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اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

سرمـايه گذاری مطمئن
بادرآمدحاللوهرمقدارسرمایه

در کــــارخانه تــــولیــــد مــواد غذایی

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

دفتر پيك موتـوري 
پيشتاز انجام کـليه امور 

روزانـه شــما  تنها با 
پرداخت 3هـزار تومان 
آدرس:همدان،آرامگاه
بوعلی،ادارهپستمركزی

32533939
32533737

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

به 2 نفر شینیون کار 
حرفــه اي جـهت 
کـــار در سـالـن 
زیبایـي  نیازمندیم
با حقوق و درصد عالي

081-32671091
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اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

کافـــه فســـت فود کلیـــز
جهت تكميل كادر خود به تعدادي سالن كار، پيك موتوري، 
نيروي آشپزخانه، سوخاري زن، پيتزازن، برگرزن، نيروي 
كافه، باريستا، كانتركار و ظرفشور به صورت تمام وقت و 
نيمه وقت آقا و خانم با حقوق و مزاياي كافي نيازمند است

مراجــعه حضـــوري
ميدان جهاد، ابتداي خيابان ميرزاده عشقي

وعكافه فســت فود كليـــز
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

آگهـــي استـــخدام
یك فســـت فــود جهت تـــكمیل کـــادر

 خود به افراد ذیل نیازمند است
1- شاگرد نيمه ماهر                  2- پيك موتوري

09190135997
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 09183121805 ناصری    09184111013

ویـالیی،مسكونی،صنعتیومرغداریوآالچیق

سقــف های 
شيــروانی

ســـاخت  و  طراحـــی 
و اجرای انواع سازه های فلزی

فــــوری
به چنــد نفر نيروی خــانم

 جهـت کار در کارخانه سفال و 
سراميك در اللجين نيازمـنديم

09021105116
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ثبت نام تورمشهد مقدس آغازشد
حركتهرسهروزیكبار
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

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

09185436800 زارعـی
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کلينيك ساختماني عمارت
■ چــوب تــرمــووود 

■ کرکره برقي و جك اتوماتیك

@kilinikemarat09183149683-09381667212

تماستبلیغاتیاكیداممنوع

)هر آنچه نياز ســاختمان

 شماســت در يك مجموعه(
■ نما و تابلوی کامپوزیت 

■ نماي سنگ مصنوعي استونیت

وع
ممن
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اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

09185436800

فروشگاه پوشاك زنانه
 و بچـگـانه کـورش

10 الي 25 هزار تومان
ارزان سراي واقعي

آدرس: هـــمــدان،ورودي اصـــلي
 شهرک مدني، پايين تر از شيريني فدک

@poshak kourosh

نيازمند شريك جهت توليد و 
بسته بندي انواع نان فانتزي 
و حجيم )جا و مجوز از ما، 
سرمـايه از شما( با مـجوز
 از سـازمان غـذا و دارو 
09033299483

ساخت کابینت
 و کمد دیواري 
بابهترینیراقآالتترک

قيمت متری 488 هزار تومان به باال 
09358330649
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امالك کلبـه مجلل
در زمينه هاي          خرید          فروش          رهن        اجاره

باغ        ویال
معاوضه را به ما بسپارید

در خدمت شما همشهریان عزیز و محترم همداني مي باشد.
منتظر مقدم گرمتان در كلبه مجلل هستيم.

اعتماد شما بزرگ ترین سرمایه ماست

واقع در شهيد زماني

@amlakkolbehmojallal تلگــرام: كانـــــال آدرس
38277711-081مديريت: برق زدگان  09180041741

نقاشــی ساختـمانی هاويلوکـس
به صورت سنتی وماشینی 

هدف ما اطمینان خاطر و رضایت شماست
با اکیپ مجرب و پروانه مهارت از فنی وحرفه ای 

با هزینه کار ساده طرح های جدید 100 درصد تضمینی و قابل شستشو با گارانتی 15 ساله، 
مولتی کالر، مولتی کاور،کنیتكس، اکرولیك،چرم   نما و کاغذنما بر سطوح گچ، سیمان، آجر، سنگ، فلزات و...

081-34421018-09337403785-09189228528
رنگآمیزیابزارهایفلزاتودربهایچوبیرایگان
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بصورتنقدواقساط

امانت فروشي 
مهــدي

لوازم خانگي و اداري شما را 
با قيمت مناسب خريداريم 
09188176407-32522719
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غات
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به تعــدادي افـراد متعهد و 
کوشـا جهت کار در توليــدي 
مانتو به صــورت زنجـيره اي
 با شـرايط ايده ال نيازمنـديم
ساعــتكـاري:7:30الي17:30
تسویهبهصورتهفتگيونقدي

جنسيتحقوقسمت

1/000/000 چرخکار ماهر 
آقا/ خانم الي 1/400/000 

600/000 وردست چرخکار 
آقا/ خانم الي 800/000

400/000 شاگرد ساده 
آقا/ خانم الي 500/000

ت.م09183192948
ت.

09183129338      081-34285500      34295155

موسسه حمل اثاثیه

باسبدرایگانپارسـيان

عتضـمين            با مجوز رسمی
نو

مم
دا 

کي
ی ا

ات
يغ

بل
س ت

ما
ت

به یك نفر خـیاط 
ماهــر جــــهت 

کار در کــــارگاه 
مبلمان نیازمنــدیم 
09182174432

رهـن و اجاره
یك باب مغازه 2 بر واقع در مریانج نرسیده 
به میدان کربال، داراي انبار، طبقه همكف 
و بالكن به مساحت 170 مترمربع مجهز به 
دوربین مداربسته و کلیه انشعابات به روز

09188117589

به چنــد نــفر حسابدار 
خانــم و آقــا نيازمنديم 
)حتي مبتدي(  38251203

.م
ت

ت.

شرکت خدماتي نظافتي 
پاك تميــزان الـوند 

نظافت و رنگ آميزي مجتمع هاي اداري و مسکوني 
شامـل: پاركينگ، راه پله، انبارها و نظافت منازل، 
ایجاد براقيت و رنگ آميزي دائمي به رنگ دلخواه 
شـــما با ســـطوح سنـگ، سيمان آجر و گچ

 با اکيپ مجرب در ارسع وقت

 به صورت نقد و اقساط 

09189228528-09337403785-34421018

پايه2، ظرفيت 6 تن، دارا بودن 
کـارت هوشمند و کارت سالمت 2 نفر راننده

آگهـــی استـــخدام
شكالت برنوتی شعبه همدان

ساعـات مراجــعه و  تمــاس: 9 صبح الــی 15 همه روزه
آدرس: همدان، شهرک صنعتی بهاران، خيابان 13 شمالی  34586410        081-34586601

09188173307

طراحي و اجـراي 
انــواع شـومـينه

 و بـاربـي کـيو
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اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

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

وع09334585805
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

نقاشـي ساختمان 
رنگ روغني متري 4500 تومان 
رنگ پالستیك متري 3000 تومان

) رنـــگ آمـــیزی کنــاف(
)با كيـفيت و تضمين(

وع09372088029
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

سنگبـــري خــوش نما
بــــورس تـــراورتـن سفيد عباس آباد، 

كرم حاجـي آباد، شکالتي كاشان )نما، پله، كف(
)جادهمالیركیلومتر5(

09356882646-08134321315
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ی ا
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بلي

س ت
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ت

دعـــوت به هــمــکاري 
تماموقت/پارهوقت

آقا/خانم
)دانشجویان و فارغ التحصیالن( 

ع09125711257
نو

مم
دا 

کي
ی ا

غات
بلي

س ت
ما

ت

خريد و فروش ملك شما در کمترين 
زمان ، کاملترين فايلينگ آپارتمان ، خانه 

وياليي ، باغ ، نوساز و... در همدان و 
تهران مهندس محمدي 09109802790



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

شماره تلگرامی واحد نيازمندی: 09105398964
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معــاوضــه
تهـران- هـمدان

کامــران 
وع09378239797
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ی ا
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بلی

س ت
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ت

فروش فوري
 یك قطعه زمين 210 متــري واقع 
در شهرك بهشتي، بلوك W داراي 

سند منگوله دار متري 1/500/000 
ميليون قابل معاوضه با آپارتمان

081-32676050
وعترابي09184406965
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ی ا
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ت

نيازمنــد فروشنده 
ماهــر جـهت کار 

در فروشگاه آهن آالت 
با حــقوق عـالي 
09185054763
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ت

به چنـد نفر آقا و  
خانم جهت همکاري 
با بيـمه نيازمنديم
پاره وقت و تمام وقت
مدرك دیپلم به باال
09186368082
09188103126
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به 2 نفر کارگر خانم 
جهـــت شـســـتشو 
 و تراش زدن سفال دوغابي

 در اللجــین نیــازمندیم 
ت.م09187116148

ت.

کار در منــزل به چند نفر 
لعاب کار حرفه اي نيازمنديم 

09038112941

وع
من

دا م
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت به تعدادي چرخكار و وردست 

چرخــكار و اتـوکار نیازمندیم 
)به صــورت زنـــجيره اي(

.م09378184962
ت

ت.

يــك عـدد سوله 
مـرتـب   جهــت 

مواد غذايي و دارويي 
اجاره داده مي شود 

.م09308431080
ت

ت.

به تعدادي کارگر ماهر جهت کار در 
شهرك صنعتي اللجين جهت دوغابي 
و ريـخته گري و تـراش و شستـشو 
.مسراميك نيازمنديم  09189074265

ت
ت.

باغ رستــوران ساحل
جهت تکميل نيروي کار خود به يك نفر همکار آقا 

)سالن کار( و يك ظرف شــور جـوان نيازمند است

09189500589

نیــازمنــد تعــدادی 
بازاریــاب خانم و آقا 
جهــت استان هـــاي 
مجاور و جنوبي جهت 
بازاریابــي و پخش نان 

09033299483

به چنــد نفر پرسنل 
خانم و آقا جهت کار 
در تــاالر نیـازمندیم 

09307309493
به 2 نفـر کارگــر خانم

 به صورت تمام وقت جهت 
سالــن قــارچ  نیازمندیم

09918931181
09185016610

نیــروي  تعـــدادي  به 
کار آقا جهت کــار در 
نیازمندیم  بستني فروشي 
شرایط سني 18 الي 25 سال 
مراجعه حضوري: همدان 
بلوار بعثت بستني نعمت 
مراجعه ساعت 18 به بعد 
081-38385996
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ی ا
غات
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نیـــازمنــد یـك کارگر 
جهت کار در مرغ فروشي 

.م09364453069
ت

ت.

به یـك پیك موتوري 
جهــت کــار در 
تهیه غذا نیازمندیم
09187000331

.م
ت

ت.

به تعـــدادی نــیروی 
خانـــم  یا آقـــا جهت 
نقاشی روی سفال واقع 
در   اللـجین  نیازمندیم
)باسرویسرفتوبرگشت(

09188136856

فـــوری
به تعــدادي نيـروي ماهر

 سياه قلم كار و لعاب كار نيازمندیم 
)ترجیحا شهرك مدني( 

.م09189125017
ت

ت.

به تعدادي چرخکارخانم جهت 
کار  در توليدي شلوار نيازمنديم
)امامزاده عبدا...( 09353559074

ت.م
ت.

فــــوری
به چنـــد نفر 
چـرخکار خانم 

نيـــازمــنديم
وع09033388405

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

به تعــدادي فــروشنده خانم
 با تــجــربه نــيازمنــديم

)با حقوق و مزایاي عالي(
جهت فروشگاه تخصصي سيسموني و كودک واقع در برج زاگرس

ت.ت.م09183133307

به يك کارگر آقا با سابقه کاري 
جهــت کـار در توليدي تينر 
.منيازمـنديم 09186058947

ت
ت.

به یــك 
فروشنده خانم 
نیــازمــندیم
09182105653

.م
ت

ت.

به یــك خانم جهت کار در 
کارگاه تولید مواد غذایي واقع 
در شــهرك صنعتي نیازمندیم 

.م09128476895
ت

ت.

فروش باغ به متراژ 1000 تا 2000 
يلفان  بر جـاده  هــزار متــر 

نرسيده به سد اکباتان قيمت توافقی 
09125663416

.م
ت

ت.

وردســت  تــــعــدادي  بــه 
اتوکـار مزدي دوز آقا  چــرخکار، 
مانتــو   کار  جـــهت  خانــم  يا 

09130939230 .منيــازمــنديم  
ت

ت.

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 تعــدادي بــازارياب بــيمه با 
پــورسانت عالي براي نمايندگي
 بيمه سينــا کد 6063 نيازمنديم

081-34230501      09188104558

.م
ت

ت.

به يك منشي خانم با 
سابقه قـبلي در امور 
دفتــري و مسلط به 

فتوشـاپ نيازمنديم
09354148458

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

اســتخــدامي
 در بیمه پاسارگاد

09122044287
مســـعــود نـــجفي

 مدير آمــوزش بيمه پاسارگاد

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به تعـدادي رانـنده مــجرب 
با اتومبيل ترجيحًا دوگـانه سوز 
جهت کار در آژانـس بـهشتي 
.منيـازمنـديم 09189051091

ت
ت.

به يـك هـمکار ماهر و نيمه 
ماهـر MDF کار نيازمنديم

.م09186103341
ت

ت.

به يك نيرو آقا و خانم جهت 
کار در کارگاه سفال نيازمنديم 

ت.م09188103530
ت.

به يك فـروشنـده خانم به صورت 
تمام وقت با پايه حقوق 500 هزار تومان 

ت.منيازمنديم  081-38212519
ت.

به یك فروشنده خانم جــهت کار
 در مزون لبــاس عـروس نیازمندیم  
مراجـعه حضوري، پاساژ چهلستون، 
طبقــه دوم مــزون سـورنا و سانـا

به يـك اپـيالسيون کار ماهر 
همـراه بـا مشتري نيازمنديم 

09180017132

شرکت بهستان پخش )پخش دارو( 
جهت تكميل پرسنل خود به يك نفر راننده 
با خـــودرو ايــسوزو 5 تـــن نيازمند است 
جهت اطالعات بيشتر با شماره هاي 
ذيـــل تـــماس حاصـل فرماييد 
ساعت تماس: 8 صبح الي 16 عصر

09123056601 دارابی   09183193828 يمين شادی    081-32569271

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به 2 نفر خانم ترجيحًا 
آشنا به کامپيوتر جهت 

کار در آتلـية عکـاسي 
واقـــع در ميـدان 
شيرسنـگي نيازمنديم 
.م09188146900

ت
ت.

پیك موتوري امین
جهت تكميل كادر خود از 

عالقمندان به پيك موتوري 
دعوت به همكاري مي نمايد
مراجعه حضوري
چهارراه شریعتي
081-32524584
وع09185859045

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

به یك  نفر شاگرد خانم 
جهت کار  در پخت 
نان محلي نیازمندیم 

)مراجــعه حـضوري( 
آدرس: همدان، نرسيده 
به پليس  راه  قديم بهار 

روبروي جاده چشمه قصابان

09185474840

به یــك پــرستــار خــانــم
 جهت نگهداري از سالمند و امور 
منزل نیازمنـدیم  09058117007

اجــاره سوله 150 متري داراي اتاق 
اداري، آب و برق 3 فاز  به آدرس بعد 
از ميدان کربال، روبروی معاينه فنـي

.م09188137496
ت

ت.

امالك آرين 
ملــك هاي خود را به 
ما بسپــارید تــا در 
كمترین زمان ممکن به 
كار شما رسيدگي شود

@Shiri-amlan.

آدرس: هـــمدان، ميدان 
باباطاهر، جنب بانک ملت

081-34228617   09392332723

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به چنـــد نفــر نیـــــروي آقــا 
جهت کار در شهرك صنعتي اللجین 
)سرامیـــك( با حــقوق روزانـــه 
40 هـــزار تــومـــان نیـازمندیم 

)سرويس رفت و برگشت رايگان( 
09214733626

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به تعدادي خانم چرخكار و وردست 
چرخــكار تــرجیحاً ساکن محمدیه 
نیازمندیـم )کار دائم، تسویه هفتگي(

.م09186074959
ت

ت.

دفتر فنـی مهندسی و 
مشاور امـالك ولیعصر

کــوچه مـــشکی 18 مــــتری ذوالفقار 
متراژ: 156 متر مربع طبقه اول تک واحدی
فول امکانات، سال ساخــت 96، 3 خــوابه
قيمت هرمتر مربع: 6/000/000 تــومــان

فروش آپارتمان

کــوچه مــشکی  بر18متری ذوالفقار
متــــراژ: 148مترمربع  طبقه چهارم 
تـــک واحدی ویو عالی فول امکانات،

غرق در نور ، سال ساخت 94 ، 3 خوابه 
قيمت هر متر مربع :7/000/000 تـومان

رکنی - کوچه سعيد متراژ: 92/5 متر 
مربع  تـــک واحدی فول امـــکانات، 
سـال ســاخت 93 ،2 خوابه قيمت
هــر متر مربع: 7،000،000 تومان

بيـن النهرین - محوطه حوض آقا 
متـراژ:58 متر مربع طبـــقه اول 

سال ساخت 80 ، 1 خوابــه قيمت 
هر متر مربع: 4/300/000 تومــان

فــروش مــلك 

رهــن و اجــاره

سعيــدیه بــاال - انتهای 12 متری متين، 
جنوبی متراژ زمين: 200 متر مربع  زیربنا:
123 متر مربع چهار ونيم طبقه 3 خوابه 
قيــمت کــل: 3/200/000/000 تومان

ابتــــدای اعتـــمادیه شـــرقی
متــراژ: 45 متر مربع طبــقه اول 
تک واحدی فاقد پارکينگ ، دارای

 انــباری کال 5 واحد فول امــکانات
 قيمت: 35/000/000 تومان رهن  کامل
دفتر فنی مهندسی و مشاورامالك وليعصر

تلــفـــن: 081-38243200
همــراه: 4 - 09187052003

www.asramlak.com :وبسايت ما
@amlakvalieasr081 :کانال تلگرام

صفحه ی رسمی اينستاگرام: 
amlakvalieasr081

آدرس: همـــدان - کــوچه مشکی -
 بـــر 18 متـــری ذوالـــفقار
مديريت: مهندس عبادی مجد

به يك مهندس شيميست با 
سابقه کار در زمينة رنگ و تينر 
نيازمنـديم 09186058947

ت.م
ت.

به فــروشنـده آقـا جوان 
نيـــازمنـــديم
.م081-32522211

ت
ت.

سالـــن زيبــايي آتـي سان
جهتتكمیلكادرپرسنليخودازافرادزیردعوتبههمكاريمينماید

1- تعدادی  پرسنل حرفه اي در تمامی زمینه ها )ترجیـحاً با مشتري( با حقوق
 و پورسانت عالي

2- یك نفر نیروي ساده با ظاهري آراسته و روابط عمومي باال جهت امور خدماتي

)واقــع در شكريه(    09186100396

به يــك فــروشنـده با تـجربه آقا 
ترجيحا   بازنشسته نيازمنـديم    سـاعت
 3 شب الي 12 ظهر 09181115648

ت.م
ت.

به تعدادي چرخكار و وردست چرخكار جهت 
کــار در تولیدي مانتو، پالتو و پاییزه نیازمندیم. 
كـــاربـــهصـــورتزیرچرخيميباشد.

)بدونالیي،بدوندكمهمادگيزنواتوتكمیلي(

ت.ت.م09188803185

به يك نيروي آقـا تمام وقت جهت کار در فروشگاه 
مــواد غــذايي نيـازمنديم )مراجعه حضوري(
آدرس: همدان،انتهاي بلوار چمران، نرسيده به ميدان رسالت

)فروشــگاه شــریف شعــبه3(
081-38214448

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

یك شرکت معتبر در زمینه پخش نیازمــند 
بازاریاب خانم و آقا تحصیالت حداقل دیپلم،
 دو سال تجــربه کــاري  جهت فـــروش 
مویرگي و فروشگاه هاي استــان همـــدان 

 )حقــوق و مــزایــاي عـــالي(
وع081-32675121-09369296575

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت
به یــك حـسابدار با تجربه آقا 
نیازمندیم ساعت کاري 6 صبح الي 
14 بعدازظهر  09181115648

.م
ت

ت.

فــروش 
طــبقه اول
 از منـزل مسکوني دو طبقه 
حيـاط دار به متـراژ 207 متر 
قیمت 300 میلیون تومان 
در محدودة اول خيابان اراك
09185868236

اجــاره فوري
 یـك واحد آپارتمان 80 مـتر، 
2 واحــدي، داراي آسـانسور، 
پارکیـنگ، انباري، تراس، کف 
سرامیك، نقاشي، کاغذ دیواري، 
کولر گازي و... واقع در خیابان 
فرهنگ 40 میلیون رهن + یك 
میلیون اجاره )قابــل تبـــدیل(

09183156435

فـــروش قــطعه 
زميـن به متراژ 3000 
مـتر واقع در روستاي 
پهــن آبـاد روبروي 
خانــة بهــداشت 

وع09183113197
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به تعــدادي 
پيـك موتوري

 )10 نفر( نيازمنديم 
اعتبار آگهي تا 40 روز 
با درآمـــدي روزانه 

باالي 60 هزار تومان 
09120258019

.م
ت

ت.

به یـــك شــاگرد 
نیمــه ماهر جهت کار 
در قنــادي نیازمندیم
مراجعه حضوري
خيابان اكباتان، 
جـــنــــب 
پاركينگ طبقاتي

مکان و ماشين آالت تراشکـاري 
و ماشين سازي از ما کار به صــورت 
مشارکتي از شما 09121468054

وع
من

دا م
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

به دو نفر خانم جهت بسته بندي 
گــز و شكـــالت در )اللجین( 
نیـازمنــدیم  09183106084

وع
من

دا م
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

به يك نيـروي فقط آقا جهت
 کار در سفـالـگري نيازمنديم

ت.ت.م09188131162

به يك پـرستار خانم براي نگهداري 
از بيمار خـانم به صورت شبانه روزي 

نيـازمنديم 09212007150

.م
ت

ت.

فوري                      فوري 
به یــك نفر نیروي نیمه ماهر 
خانم یا آقا مجرب جهت کار 
در فســت  فود  نــیازمندیم 

)شرایــطســني:20الي30(
09121080555

ع
و

من
ا م

د
کی

ی ا
غات

لی
 تب

س
ما

ت

به يك کارگر ساده جهت کار 
در مغازه خواروبار فروشي 

نيازمنديم 09188137602

شركتپخشسراسریایران
صنایع غذایی شیرین عسل
در راستای تکميل كادر فروش و توزیع اقدام به جذب 
فروشنــده )ویزیتور( تلفنی خانم و راننده می نماید.

حقـــوق و مــزايــا: حقوق ثابت طبق قانون كار
+ بـــيمه+بيـــمه تکميلی+پـــورســـانت

شرايــط: حـداکثر 30 سال، حداقل مدرك 
تحصيلی ديپلم، کارت پايان خدمت جهت آقايان
آدرس: همدان،بلوار فرودگاه، كوچه گمرک

 09376344219
081 -32569247   

به تعــدادي وردســت چرخکار
 و اتوکار ماهر يا نيمه ماهر نيازمنديم 
)به یك خانم خیاط جهت شخصي دوزي نیازمندیم(

)حـــواليمیـــدانامــام(
09183111161

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

ک مــــال ا
کـــلـــبه 
مـجـلـــل

مهديه آپـــارتمان  فـــروش   
گويـان،81متر،2خواب،طبقه  حق   

ساخت94،پارکينگ  اول،سـال 
ميباشد  امکانات  فول  اختصاصی، 
تـومان قيــمت400مــيليون 

فـــروش آپارتـمان شهيد 
زمــانی76متر،2خواب،سال 

ساخـت92،طبقه2،فول امکانات، 
قيــمت320مـيليون تومان

آپــارتمان فــروش 
گویان،82متری،طبقه2،  حق 
امــکانات،2خواب، فــول 
آسانسور، ساخت80،بـدون 
تومان 287مـيليون  قيمت 

آپـــارتمان  فـــروش 
ابتـــدای  كبـــــابيان  
ذوالـــریاستين،ساخت94،
فول امکانات،3خواب،طبقه5،
ميليـــون تومان قيمت585 

فــــروش آپارتمان شهيد
 زمـانی،82مــتری،2خوابه 
ساخـت85،طبقه2،دوطبقه
2 واحـــد،بدون اسانسور،
قيمت260ميليــون تومان

ن بـــا خیـــا
زمانی  شهیــد   
081-38277712

با مـــدیــریت بـــرق 
زدگــان 09225907562

فـروش آپارتمان134متری،
تــك واحدی طبقه6،فول 
امکانات،دوبرنور،120ميليون 
رهــن،40ميليون وام بافت 

فرســوده،680/000/000
ميليون،تخفيف پای معامله

فروش آپارتمان شهرك 
مدرس،94متری،2خوابه،
طبـــقه5،ساخت97،
فول امکانات،پاركينگ 
اخــتصاصی، قــيمت 
440مـــيليــون تومان
فــروش آپـارتمان بر اصلی 
جوادیه فول امکانات،120متر،
3خـواب،طبـقه1،ساخت97
قيمــت480ميليون تومان

فروش خانه ويالي 2/5 طبقه 
بلـوار ارم 200 متر مهندس 
محـمدي 09361432525

فـــروش آپــارتمان
 180 متري واقع در شکريه ، 
سونا جکوزي فول امکانـات
قنــبري 09185000355

فــروش آپـارتمان 150 متري واقع
 شهــرك مدرس خيابان عدالت ، متري 

5/700/000  مهندس زندي 09186099370

فــروش آپــارتمان شـکريه 
90 متــري نوساز ، فول امکانات
مهندس محمدلو 09355121422

فــروش خـانه وياليي 
واقـع در ميرزاده عشقي 
230 متر  مهندس قراباغي 

09011643878
فروش آپارتمان 140 متري 

واقع در استادان فول امکانات
متـري 7/500/000 مهندس 
قرابـاغي 09011643878

فــروش آپـارتمان نوساز 
200 متري واقع  در شـهرك 
فرهنگــيان فـول امکانات

 مهندس قنبري 09185000355
فروش 2 واحـد به متراژ 130 و 120 
در بهـترين نقطـه فرهنگيان فوري 
مهندس قراباغي 09011643878

فــروش آپارتمان 130 متري
 در بهتــرين نقطه شکريه فوري
مهندس محمدلو 09355121422

يك باب مغازه کارواش 
با کــليه تجـهيزات
 اجاره داده مـي شود
)ابتدايبلواربهشت(

09370047407
وع

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

فروش آپارتمان 110 متري 
واقع در خيابان رکني نوساز
مهندس قنبري 09185000355

فروش آپارتمان 280 متري واقع 
در بهترين نقطه سعيديه ، ويو عالي 
مهندس محمدي  09361432525

فــروش خانه وياليي 180 متري 
در دو طبقه ، واقع در بلوار مدني 
مهندس محمدلو 09355121422

پذیـرش آگـهی  نیـازمندی های 
همـدان پیام تا ساعت 18 عصر 
می باشد 081-38264400
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امـانت فروشي 
بــرزگــر 

لوازم منزل شما 
را بـا بـاالترين 
قيمت خريداريم
09188127175

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

فروش انواع دستگاه های تصفیه آب خانگی 
ویـــژه ســـراسر استـان همدان

081-38322171                                 09186758006

سرويس و تعويض و فيلتر انواع دستگاه تصفيه آب
 با قيمت مناسب و کيفيت عالـی پـذيرفته می شود

آدرس:همدان،خیابانمیرزادهعشقی،مقابلتاالرحافظمركز

تصفيه آب آکواجوی همدان

تعميرات انواع 
لبـاسشويي
فقط در منزل
خيابان شهدا نظربيگ
نـــادری

ع09186108405
نو

مم
دا 

کي
ی ا

ات
يغ

بل
س ت

ما
ت

آموزشگاهتعمیراتموبایل

با 13 سال سابقه درخشانعالءالدين

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

تلفن: 32531229ارائه گواهينامه مهارت بين المللی
آدرس:  همدان، خيابان شريعتي، روبروی بانک ملي كارگشايي، ساختمان 110، طبقه 3

ت.ت.م

تعـميرات بـرق و 
نگهداری واحد های 
تجاری و مسکونی 
انـجام مـی شود
09188125798

وع
من

دا م
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

اجــراي کــارهاي 
جوشكاری و برق کشي 
دفتركار،مغازهومنازل
قیمت نــازلتــرین با

09185025212
09183118432

وع
من

دا م
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

به تــعـــدادي 
نیروي سیاه قلم کار 
حرفه اي نیازمندیم 

.م09339826482
ت

ت.

نصـب کاغــذ
نقاشي ساختمان کناف، 
ماستیك  زیرسازي کاغذ
09182086962

ســرویـــــس
 و تعمــیرات لـوازم
 گاز سوز ، شیر آالت ، 
بخاری ، آبگرمكن و...

09188125798

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

خریدار انواع ضایعات و آهن آالت 
لوازم خانــگــی، درب  و

پنجره های آلــومینیومی، 
شوفاژ خانه، رادیاتور و پكیج

09187004525 زراعتی
09184059424 کريمی

نقاشي ساختمان 
رنگ روغني متري 4500 تومان 
رنگ پالستيك متري 3500 تومان
)رنـــگآمــیزیكـناف(

با کيفيت عالي و تضمين 
وع09035340232

من
ا م

يد
 اک

ی
غات

بلي
س ت

ما
ت

نقاشي ساختمان
رنگروغني،پالستیک،
اكرولیک، مولتی،كناف،
بــهترینكیـفیت با
قـیمت نــازلترین و

وع09104485919
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

وام
ضمانت

ساعت تماس 16 الي 20

پذیرفتهميشود

09188130531
وام

ت
نوب

با 

بهترين 
خريدار

گازرساني غالمي
و تفکـيك کنـتور

 کلي و جزئي  و جابه جايي 

.م09187001775
ت

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

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

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

کلیه خدمات ساختماني 
خــود را به ما بسپارید
گچكاري،كاشيكاري
ونظــافــتو...
09194036710

وع
من

ا م
يد

اک
ی 

غات
بلي

س ت
ما

ت

خريدار تلويزيون هاي 
LCD, LED شکسته 
LG فقـط مــارك
09381925504

.م
ت

ت.

اگر حـق و حقـوق 
خود را مي خواهید 
قبــول شـکايات کارگري و 
کارفرمايي اداره کار با بيش از 
15 سال سابقه کار نماينـدگي 
32513135-09183111004 نقيبي 

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

نيازمــند ضامن جواز کسـب دار 
و يا کـارمند  با فيش  کسر از حقوق 
)جهت اخذ وام 5 ميليون توماني( با 

ت.مپورسانت عالي 09219103577
ت.

به 2 نفـر کارگر ساده 
جهــت کـار رنگ کاري
 در کارگاه MDF نيازمنديم
)ترجیــحًامــاهر(
09014788056

م
ت.

ت.

به تعدادي چرخکار 
و وردست چرخکار 
نيــازمــنديـم 

09309714926

م
ت.

ت.

به 2 نفر همكار خـانم یا 
آقا جهت تراش و شستشو 
جهــت کـار در کارگاه 
دوغــابي در شـــهرك 
صنعتي اللجین نیازمندیم

09182138575

.م
ت

ت.

صنایع چوب رحیمي
دكوراسيون اداري، تجاري، 

كابيــنت و كــمد ديواري
سرویسعروسونوزاد
دربچوبي)نقدواقساط(

09188179355

وعسوخاری مخصوص تنور را امتحان کنید
ممن

دا 
اکی

ی 
غات

بلی
س ت

تما

تمامی ساندویچ ها تنوری و بدون 

حتــی یك قطره روغن می باشد

پیك رایگان تا محدوده مشخص

فـرش هــای 
نو و کهنه شما را 
خــريـداريم

09187089782
وع09358199394

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

تعــمیر و اجــرای
 کرکــره بــرقی

جك بازويی و ريلی
بابهترینكیفیتوبهترینقیمت
نصــبوراهاندازیدریکروز
اقــساط(  و  )نقــد 
09182104507 وعمحــمدی 

من
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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.

به تعـدادی چرخكار 
مـاهــر، مانــتو دوز 
خانم یا آقا نیازمندیم
)شهرک مدنی فاز 2(

09373959099

به تـــعدادي آقــا و خـانم 
واجــدالشرایط جهت اخــذ 
نمایندگي بیمه با کمترین هزینه 
و بیشترین درآمد نیازمــندیم 
)حداقل مدرك ديپلم(
قنبري 09186134494

.م
ت

ت.

به تــعــدادي
 پيك مـــوتوري 
بــراي کـار در 

فست فود نيازمنديم 
09358890979

.م
ت

ت.

به یــك نفر پیتزا و 
ساندویچ زن جهت 
کــار در رستوران 
فست فود نیازمندیم 
09188147511

به یــك کــارگر 
ساده جهت کار در 
رستوران نیازمندیم 
.م09188142553

ت
ت.

بازاريابي گروه 
آموزشي معيد 
)جهت جذب دانش آموز
 با پـــورسانت عـالـي( 
09188081920-09374091067

.م
ت

ت.

بــه تعدادي خانم و 
آقــا ترجیحاً زیر 30 
ســال بابـت کار در 
رستـوران نیازمندیم 
.م09358890979

ت
ت.

به یــــك نــفـــر 
فروشـــنـــده خــانم 
با سابقة کاری نیازمندیم

ساعت کاری: 13 تا 22 شب

حقوق ماهی 600 هزار تومان

09187048197
خریدار انواع ضایعات
ازقبیلآهن،چدن،مس،
برنجووسایـلمــنزل
بهغیـرازوسایلچوبي

09184428371

ت.م
ت.

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

به منظور کيفيت باالی شستشو اين قالی شويی باکتريال ضدلک ، ضد  حساسيت استفاده  مينمايد که باعث باال رفتن کيفيت شستشوی قالی های همشهريان عزيز ميشود

 مبل شویی در مـنزل + ســرویـس رایــگان

دارایمجوزرسمی
ازاتحادیهمحترم

صنففرشاستان
همدانعضواتاق

بازرگانی

آدرس: چهار راه میدان بار  ابتــدای حـصار قصاب ها

به پاس قدرانی از  همشهريان فهيم و قدرشناس همدان افتخار دارد
برای اولين بار در سطح استان با دريافت يک بار هزينه شستشو جهت تميزی هر چه بيشتر و کيفيت باالتر
 و جلب  رضايت همشهريان عزيز  قالی های شما را مطابق با موازين شرعی-اسالمی دو بار شستشو نمايد.

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

رفو گری قالی دستبافت و ماشینی و ترمیم سوختگی قالی های ماشینی

دارای مجهز ترین گرمخانه جهت
شاید این بار ربنده شما هستید خشك کردن قالی ها در فصل سرما

زمین قالیشویی ایران 
به همراه قرعه کشی تلويزيون ال سی دی و فرش دستبافت

دکوراسیون داخلي عباسی

ساخت کابيــنت، کمـــدديواري، 
نازلترين قيمت با  دراور، جاکفشي، 
با مــا تماس بگيريد  فقط کافيست 

هایگالس
HI GLASSES Vacuum

وكیوم
MDF

امدیاف

09182917255

50% OFF

خريدار حواله و کوپن نفت

09187113894 
وع

ممن
دا 

اکي
ی 

غات
بلي

س ت
ما

ت

https://telegram.me/bazarehamedan

اگر به دنبال آگهــی های استخدامی  
مـی باشيد  لطــفاً  بـه کــــانال 
تلـــگـرامی زير  مراجعه نـمايـيد

جهـت عضو در کانال تلگرام نیازمندی  لطفاً 
عدد 5 را به شماره 09105398964 ارسال  نمایید.
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www.Hamedanpayam.com
niaz@hamedanpayam.com  ايميل نيازمنديها

در مــکان هايــي نظير حمام، 
دستشويي، آشپزخانه و... با نصب 
پنجره هاي مناسب، امکان استفاده 
از تهـويه طبيعي را فـراهم آورد.

گــرد و خــاك موجــود در 
محیط از میزان بهره نور المپ ها 
مي کاهد و آنها را کدر مي سازد
شرکت توزيع نيروي برق استان همدان

امالك مهستان همدان
افتخار دارد در خصوص کلیه خدمات 
مسكن در جاي جاي شهرستان همدان
 در خدمت همشهریان عـزیز باشــد.
@amlakmahamedan
www.mahestan811.ir

081-38273503     081-38253847      081-38275359

ی دارد.
ت.اکیداً.م پیگرد قانون

ت.

قالیشویي ناز
شستشوي انواع 

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

با خشك کن لوله اي بدون چروك
اين قاليشويي شعبه ديگري ندارد

32548968-32547938
سه راه شهرک فرهنگيان، جنب سردخانه ميالد

شمارهمجوز0172802418

081-32731015        09187146011

قاليشويي صداقت  با مجوز رسمي
با يکبــــار امتـــحان مشــتري دائـــم مـــا شــويد

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

*
*
*

آدرس:همدان،شهرکبهشتي،خیابانصیادشیرازي،
بنيفاطمه روبرویمسجد

شبکه تخفيف کشوري
حذف كامل بن كارت و برگه هاي تخفيف قدیمي و كاغذي
 ما توانستيم کــارت هاي عابر بانك )عضو شبکه 
شتــاب( را بــه کارت تخفيف تبديل نماييم.
شــما هم مي توانيد مشخصات کارت عابر بانك 
 www.shabaketakhfif.ir خود را در سايت
ثبت نام و از 5 تا 50درصد تخفيف بهره مند شويد
آدرسدفتــــرنمایــندگيانحـــصاريدراستـانهمدان:
میدانپروانهها،ابتدايبلوارجهانیان،مجتمعپردیس،طبقههمكف

081-32640911
0 9 1 8 1 0 7 2 7 1 6
ID: telegram:@j_razeghi

کارت عابر بانك  هر نفر، يك کارت تخفيف 

کيو.آر سايت تخفيف کشوری

همین االن ثبت نام کنید

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

تجلی شکوه یک خاطره زیبا
»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 خیابان مهديه،نرسیده به میدان پژوهش 

رستـــــوران مجـــــــــــــلــــــل رويــــــــــــال 1
شعبه  دوم: همدان،دهكده توريستی گنجنامه، طبقه پايین تله کابین گنجنامه 

رستـــــوران مجـــــــــــلـــــــــل رويـــــــــــال 2

09182060790-09188145850
081-38372002-38372001

*مجهزبه3سالنمجزا:سالنهمایش،سالنVIP ولمكده

 قاسمی09199015045-09219452817

گروه صنعتي نوين برتر
 INDUSTRIAL GROUP

NOVIN BARTAR

توليدكننده انواع دروپنجره UPVC و دوجداره
توليد انواع توري پليسه و مگتني كشویي

تعویض دروپنجره بدون هيچگونه تخریب و خرابي
UPVC تعميرات هرگونه دروپنجره

ساخت با دستگاه تمام اتوماتيك وشيشه همراه با گاز آرگون
كليه اجناس همراه با ضمانت نامه كتبي معتبر

تخفیف ویژه 30 درصدی تا آخر آبان

UPVC
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ن قيمت ممکن
با نازل تري

081-34270286      09188149689

کابينت مهرداد
ازتولیدبهمصرفبامناسبترینقیمت

تولیدكنندهانواعكابینتهايمدرنآشپزخانه
كمددیواري،چوبي،فلزي،وكیومو...

با کیفیت عالی
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شرکت خدماتي پدرام روشن فراز
مجريكلیـهامورنظـافتيبهصورتقرارداديدرسطحشهرهمدان

نظافت راه پله ها، منازل ها، شرکت هاي خصوصي و دولتي، پارکینگ ها و... 
تأمین نیرو با سابقه جهت پرستاري کودك و سالمند در منزل یا بیمارستان )به صورت نیمه وقت 

و تمام وقت(
تأمین نیرو جهت پذیرایي و خدمات در مجالس شما 

تأمین نیرو براي نماکاري ساختمان، کاشي کاري، گچكاري با کادري با تجربه 
لوله کشي گاز تفكیك کنتور در منازل ها، مجتمع ها، رستوران ها و... 

برق کشي ساختمان ها، نورپردازي 
نصب دزدگیر و دوربین هاي مدار بسته 

تعمیر لوازم برقي در محل )تلویزیون، رادیو، یخچال، ماشین لباسشویي و...(

مامفتخریمبابیشاز18سالسابقهكاري
درخدمــتشهــروندانگراميهستیم

081-34223765-09186100355
09182707850 -09388119371

09186125797

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

خریدار ضایعات آهن 
چـــدن، آلومینیوم  و 
مس و لـوازم خـانگي 

09182112624
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خــدمـاتي 
گــازرسـاني 
تجاري و اداري، مسکوني لوله کشي، 
جابه جایي لوله هاي گاز و جوشکاري 

09183132838


