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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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يغا
تبل

س 
تما

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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س 
تما

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

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

)تضميني با كيفيت باال اسرع وقت(
كارخانه: 32569248-32526845-32544383

انتقادات: 09391114978

فروش ویژه درب و پنجره هاي دو و چند جداره
بزرگـترين واحد توليد کننده درب و پنجره
 UPVC و آلـومينـيوم )ترمال بريک(

با بهره گيـري از 3 فاز کارخانه تمام اتوماتيـک
بــالــغبـر

15شعبهفروش
درسراسرکشور
سامــانــه صـداي 

مشتري 09180125573
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خدمات ماشین های اداری مهر
خريد، فروش و تعميرات تخصصی انواع ماشين های اداری

خيابان شريعتی، مرکز خريد صفويه طبقه 2 واحد 27 
09199196401محمودمعینی

شارژانواعکارتریجهایلیزریوجوهرافشان
بانازلترینقیمتوبهترینکیفیت
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ت

09189115855
کم مصرف ترين بخاری جهان با فناوری نانو

شماره ثبـت اختــراع 93240
گرمـــادهــی 4 شــوفاژ آبی

09180848465 @nanohamedan
کتابهای کهـنه 
)کنـکـوری و 
دانشـگاهی( و 
کاغذ باطله شما 
را خـريداريـم
09185000087

امانت فروشي 
مهــدي

لوازم خانگي و اداري شما را 
با قيمت مناسب خريداريم 
09188176407-32522719
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س ت
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آموزش رشته های 
پايـه و تخـصصی

 مراقبت، زیبایی و خیاطی شهریه اقساط، 
مدل رایگان با ارائه مـــدرک معتبر
 فنی حرفه ای زیر نظر مــربی با سابقه

09334175791-09188115825
.م081-34420116

ت
ت.

فـــــوري
بهتعداديقلمسیاه
کارولعابکارماهر
نیـــازمـــندیــم

09186118984
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ثبت نام کالس هاي رايگان و نيمه رايگان 
خانهیکارگــرمختــصتــمامســنین
چرتــکه،زبان،کامپیوتر،حسابداري،هنري،
رباتیــک،برنــامهنویسی30،جاوا،اندروید

آدرس: همدان،خیابان طالقاني، چهارراه امیرکبیر بیست متري شیرسنگي

ثبت نام تورمشهد مقدس آغازشد
حرکتهرسهروزیکبار
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

آژانــس 
هگمتانه سفیر

تور3روزهشمالدرمنطقه
آزادانزلی2شباقامت

خــدمــات: صبحانه، ناهار،شام، 
اتوبوس توریستی به همراه گشت ها

محـــل اقــامــت:
 سوئيت يا ويال های مجهز

قيمت: 309 هزار تومان
وع081-3251031409376517630
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با بيش از 25 سال سابقه

20 مـیلیون سرمایه  ماهـانه با 
 5 میلیون در آمد داشته باشید
ساخت وراه اندازي خط توليد کوره هـاي 
صنعــتي زغــال ليـمو و کبابـي با 
باالترين کيفيت و ســـودآوري بـاال

09183192271
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غات
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دفتر کارخانه: همدان، برج پاستور، طبقه7 واحد7

شرکت مهر جم تاسيس 1368
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سرمايه گذاری مطمئن
بادرآمدحاللوهرمقدارسرمایه

در کــــارخانه تــــولیــــد مــواد غذایی

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

آقاي شيخي 09184080320

پویــا پنـجره 
غـــرب

 ،UPVC انواع درب و پنجره
تورهاي پليسه اي كركره هاي برقي

آدرس: همدان شهرک صنعتي بوعلي 
خيابان دهم پالک 273
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کـــاشـــي 
هفــت رنگ
کتــیبهنـــگاري
اماکنمتبــرکــه،
مســاجد،حسینیهها،

سردرادارات

09181115117
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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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خـريدار ضايعات 
بــه صـورت 

جـزئي و کـلـي
 با باالترين قيـمت 
درب مــنــزل

 با وزن کشي دقيق 
09395628120
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09198879081
09010790910

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

*باالبردنراندمانوبازدهیگاوداریهاودامداریها
*افزایشمیزانتولید

*کاهشتلفات

دوره آمــوزشی تـخصصی پرورش
 و بيـــماری های گــاو و گوسفند

راهاندازیکسبوکارسوددهباسرمایهاندک

*باارائهگــواهینامهمعتــبرمهـارتسازمان
تحقیـــقـاتوآمـــوزشکـــشـــاورزی

*قابلاستفادهدراروپــاوآمــــریکا

3و4آبـــانمـــاه97مــــرکــــز
تحقیقاتآموزشکشاورزیاستانهمدان

Www.educow.ir
Www.edusheep.ir

رستوران ایتالــیائی چوبین
جهتتکمیلکادرپرسنلیخودبهافرادذیلنیازمنداست
سالن كار شيفت ظهر، حقوق ماهيانه 800 هزار تومان
پيــک موتــوری، حـــقوق تــوافقی+ بيــمه

مراجعه حضوری:همدان، سعيديه پايين، روبروی بانک قوامين
ساعت مــراجعه: 11 ظهر الی 21 شب 081-38331077
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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،کنیتکس، اکرولیک،چرم   نما و کاغذنما بر سطوح گچ، سیمان، آجر، سنگ، فلزات و...

081-34421018-09337403785-09189228528
رنگآمیزیابزارهایفلزاتودربهایچوبیرایگان
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بصورتنقدواقساط

به تعـــدادي ویزیتــور خــانم و آقا 
جهــت فـروش مواد غذایي با حقوق 
ثابت و پــورسانت عــالي نیــازمندیم

09301229776

به یک نفر منشي آقا در 
باشگاه بدنسازي  نیازمندیم
ساعتکاري:7/5صبحالي15

حقوقماهیانه600هزار
مالقاتحضوري

آدرس: همدان، خيابان فرهنگ روبروي 
رستوران هزار و یک شب باشگاه تندرست
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خریدار آپارتمان 
60 الي 70 متري
محدوده اعتماديه و پرديس

09184473935
09183153935
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خــريدار انــواع ضايــعات 
آهـن و آلومــينيوم در مـحل
 بــه باالتــريــن قيــمت

09186331737

رهن و اجاره
 يــك بــاب مغازه تجاري به 
متراژ 12 متر واقع در برج 
زاگرس با بهترين موقعيت

09198116220
رهــــن و اجـــاره

 منزل مسکوني حیاط دار
 به مــتـراژ 220 مــتر
جهتکارگاهتولیديیاسکونت
یاانبــارواقـعدرخیاباناراک

09181111169

081-38210265     09183142515

قاليــشويي 
بهــشتـي

*شستشوي انواع فرش ها، موكت و گليم
*با شستن هر 50 متر فرش، 10 متر رايگان بشوييد

آدرس: همدان، شهرک بهشتي، روبروی ايستگاه گاز

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

.م09388941336
ت

ت.

به يک کارگر ماهر يا نيمه ماهر برای 
کار در تعويض روغنی نيـازمنـديم 
ساعــت تمــاس: از ســاعـت 
8صبح الی 19 عصر 09183161182

امانت فروشی
ســرگذر
081-32531510 
وع09373801275
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ت

نقاشي ساختمان 
رنگ روغني متري 4500 تومان 
رنگ پالستیک متري 3000 تومان 
)باکیـفیتوتضمین(

09372088029
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کلينيک ساختماني عمارت
■ چــوب تــرمــووود 

■ کرکره برقي و جک اتوماتیک

@kilinikemarat09183149683-09381667212

تماستبلیغاتیاکیداممنوع

)هر آنچه نياز ساختمان

 شماســت در يك مجموعه(
■ نما و تابلوی کامپوزیت 

■ نماي سنگ مصنوعي استونیت

حواله نفت را به صورت رايگان 
از شـرکت نفت بگيريد و به ما 
وعبفــروشيد 09187119146
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فـرش مظاهري
فرش هاي نو و کهنه 
شما را خـريداريم
09188181537
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اکي
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غات

بلي
س ت

تما

به دو نفر نیروی خانم یا آقا برای 
بستــه بندی سفال و سرامیک 
نیــازمنـدیم  09188136374
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آموزشگاهتعمیراتموبایل

با 13 سال سابقه درخشانعالءالدين

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

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

ت.ت.م

دیــوارنــویسي، 

زیباسازي، نقاشي
09189143492
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س ت
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خريدار انواع ضايعات  
آهن،آلومينيوم،مس

 به بــاالتــرين 
قيمت در محل

وع09120417324
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ی ا
غات

بلی
س ت
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ت

تجهيزات پزشـکي 
اکسـيـران طـب

تهــیهوتــوزیــع
تجهیزاتپزشکيوتوانبخشي

* نمایندگي محلول هاي ضدعفوني )دست، ابزار و سطوح(
*شرکت BOOD آلمان

*نمایندگي محصوالت بریسک آلمان، فشارسنج هاي دیجيتال )مچي و بازویي( و عقربه اي، شيردوش 
برقي، ماساژور 4 پنله، بخور سرد و گرم و...

*نمایندگي انحصاري سوزن هاي بيوبسي و مغز استخوان TSK ژاپن 
*عامل فروش جوراب سيگواریس

آدرس:همدان،خیابانبوعلي،پاساژوحدت،طبقهزیرین،پالک26
وعبيگلري 09183169318     081-32510187
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تلفن پذيرش آگهي: 38264400 - 2081 پيامک: 10006066
niaz@hamedanpayam.comایمیلارتباطبانیازمندیها

شماره تلگرامی واحد نيازمندی: 09105398964
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با عضــویت در کانال 
تلگرامی امالک شهر از 

موارد امالک بازدید و یا 
ملک خودتان را بصورت 

رایـــگان آگهی دهید
@amlakshahr18h

.م
ت

ت.

یک ساخــتمان  دربــست 
واقع در بهترین نقطه بلوار 
مدني جهت کار آموزشي 
و فرهنگي در شیفت عصر 
اجـــاره داده مــي شود

09184910175

م
ت.

ت.

فــروشنـدگي
رادرخانهیامحل
کارخودآغازکنید

درآمد يک الي 3 ميليون توماني
09186732987
وع09028362763
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به 4 نـفـر نيـروي 
کـار آقا آشنا به کار 
جهت کار در دوغابي 
اللـجين  نيازمنديم 
با حقوق ماهيانه 
1/200/000 تومان 
سرویس رفت و برگشت 

09216170997
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به يک نفر خانم و يک 
نفر آقا جهت کـار در 
فورشگاه سفال واقـع 
در اللجين نيازمنديم 

09183112179

.م
ت

ت.

به 2 نفر استادکار ماهر
 و یــک شاگرد جهت 
کــار در آپــاراتي و 

الستیک فروشي نیازمندیم
09181112511

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

به یــک ظرفشور
 با تجـربه جهت کار 
در تهیه  غذا شهرک 
الونــد  نـیازمندیم

09187000331
وع

من
دا م

کي
ی ا

غات
بلي

س ت
ما

ت

به 2 نفـــر نیـــروي 
سالن کار با تجربه آقا و 
پیتزا زن جهت کار در 
فســت فود  نیازمندیم 

09195995978
.م

ت
ت.

به 2 نــفر سالــن کار آقا 
مسلط و با ظاهري آراسته 
و یـک نفر ظرفشـور خانم 
جهت کار در باغ رستوران 
و سفــره خانــه نـیازمندیم

09126165090

.م
ت

ت.

به تــعدادي نـيروي 
خانــم جـهت کار در 
کارتن سازي نيازمنديم
حقوق650هزارتومان
محل کار شهرک صنعتي بهاران
 با سرويس رفت و برگشت 

09188174887

نیــازمنــد تـــعدادي 
بــازاریـاب خانم و آقا 
جهـــت استـــان هاي 
همجوار همدان جهت 
بـازاریابي و پخش نان 

.م09033299483
ت

ت.

بـــه یــک نــفر 
پیتزازن جهت کار در 

فست فود نیازمنـدیم
آدرس:  همدان،خيابان استادان، جنب

 بانک صادرات، فست فود گرين فود 
09038112100

ساعتتماس:11الي15و18الي24

.م
ت

ت.

آگهــی استـــخدام
صنایع غذایی هراتی
بهتعدادینیرویکارخانمبههمراه
ســرویسرفتوبرگشتباحقوق
ماهیانه1/160/000میلیونتوماننیازمندیم
آدرس: همدان، جاده کرمانشاه جنب پليس 
راه همدان، کرمانشاه دور ميــــدان بهار، 

صنايع غذايی هراتی ) فروشگاه مرکزی(
081-34586017

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به تــعـــدادي 
نیروي سیاه قلم کار 
حرفه اي نیازمندیم 

.م09339826482
ت

ت.

2 عدد ســوله جمعًا 
به متراژ 320 متر مربع 
جهت انبار سیب زمینی 
و ... در منطقه صالـح آباد 
همدان مجهز  به   دوربین 
مداربسته، دزدگیر و اتاق 
نگهبانی اجاره داده می شود

رد.09379151053
 دا

ی
نون

 قا
رد

یگ
و پ

م  
داً.

کی
ت.ا

ت.

به تعــدادی نيروی خانم نيازمنديم
 با حقــوق ماهيانه)1 ميليون تومان( 

شرکــت فانـوس دانــش
.م 09187142386  081-32534903

ت
ت.

به یــک راننــده پایه یک 
و بــازنـــشــته  نیـازمندیم

ت.م09188119891
ت.

فــروش بـاغ 
حدودا1500ًمترواقع
درامــامزادهکوه،
منطقه قــیمت زیر

.م09375579833
ت

ت.

به 2 نــفر چـرخکار 
و  وردسـت چـرخکار 
مـاهر و نيمه ماهر خانم 
جهت توليدي نيازمنديم
)محــیطکـاماًلزنــانه(

ت.م09182934009
ت.

به يــک فـروشنده خـانم
 با روابط عمومي باال جهت کار 
در فروشگاه  سيسموني نيازمنديم 
)بهصورتتماموقت(

آدرس: همدان،خيابان پاسداران، 
روبــروي بيمارستان فاطميه، 
سيـسمـوني ني ني تـپلي

.م081-38251549
ت

ت.

امالک نیکان
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

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.

چاپخــانه اي با کــلیه وسایل و 
ملزومات رهن و اجاره یا مشارکت 

.مداده مــي شود 09186762975
ت

ت.

به یک اپراتور خانم 
و به تعــدادي پیک 

موتوري جــهت کار در 
پیک موتوري نیازمندیم 
مراجــعهحضـوري:
حواليچهارراهبابک
براي اطالع بيشتر با اين 

شماره تماس بگيريد

09369693839

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

081-38234634

امـالک 
عــارف

آدرس:هــمدان،مــیدانجهاد،
خیابــانعــارفقـــزوینــی،
جنــبادارهآبوفــاضالب

کارگر جوان و نوجوان جهت 
کارگاه شیریني پزي نیازمندیم 

ت.ت.م081-32526260

به تـــعـــدادي 
خانم جهت کار در 
کارخانه سفال واقع 
در اللجین نیازمندیم 

ت.م09372676542
ت.

به يــک کــارمند خـانم 
مجـرد آشـنايي با برنـامه 
پاتريس جهـت حسابداري و 
فاکتورزني با تجربه نيازمنديم

ساعت کاري:
8:30 الي 12:30 و 15 الي 19
ساعتتماسطبقساعتکاريميباشد
081-32657884

يــک عـدد سوله 
مـرتـب جـهــت 
مواد غذايي و دارويي 
اجاره داده مي شود 

.م09308431080
ت

ت.

نيـاز بـه چند کارگرو تعويض
 روغنــی حـرفه اي جهت کار 
در کــارواش نيــازمنديم 

وع09183188202
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به تعدادي مزدي دوز و چرخکار 
ماهر و شاگرد اتوکار خانم یا آقا 
نیازمندیم  09011778046

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به تــعدادي 
جوشکار مـاهر 
نیــازمـندیم 
.م09189090249

ت
ت.

به یــک ظرفشور 
و یـک کباب زن 
جهــت کــار در 
رستوران نیازمندیم 
.م09187032257

ت
ت.

به 2 نفر فروشنده خانم نيازمنديم
پاسـاژ قدس، طـبقه همکـف، 
کيف متين )مراجـعه حضوري(

.م
ت

ت.

به تعدادی چرخکار و
پادو خــانــم جـهت 
کــار در تــولیــدی 
خیاطی نیـازمنــدیم

09124486410

سالـن فـروشي
جاده ینگیـجه 115 متر با 
برق سه فاز 45 کیلووات 
داراي 200 مــتر زمیـن

.م09183113197
ت

ت.

به يـک نفر ليسانس يا فوق ليسانس 
آقــا در رشته حسابداري معدل 
باالي 14 با سابقه کاري نيازمنديم
09188124380شاهاحمدي

09188111151کریمي
کیلومتر 5 جاده کرمانشاه،

 بعد از میدان کربال، کارخانه 
آرد مریانج، جنب ایران خودرو

.م
ت

ت.

یک شرکت پخش لوازم بهداشتي 
جهــت ویــزیت عـلمـــي 

پزشکان به یک همکار خانـم با 
تجربه کاري مرتبط نیازمند است
حقوق1/200/000+پورسانت

حوزه فعاليت در همدان
 و شهرستان هاي اطراف
ت.م09183146112-32731544

ت.

به یـــک ویــزیتــور خـانم
 به صورت نیمه وقت نیازمندیم

09058128457

.م
ت

ت.

به تعـدادی راننده با خودرو 
جهت کار در آژانس نيازمنديم

09353786199

 MDF به یک شاگرد ساده جهت کار در

کـاری نیــازمندیم )مراجعه حضوری( 

آدرس:همدان، انتهای عــالقبندیان، 

خدمــات رســتمی 09188115325

به يک کـمک آشـپز ماهر و 
يک آشپز نيازمنديم )روستاي 

.مکوريجان( 09183185594
ت

ت.

به یـک شـاگرد وردست یا 
مکانیک نیمه ماهر و باتري ساز 
نیازمـندیـم  09905392309

به یــک خــانـواده 
حداقل 3 نفر نـیروی 
کار به همراه اسکان 

در یک گلخانه 
نیازمندیم

09188105600
آدرس: جــاده 

تهــران، شهـرک 
گلخانه ای بوعلی

به تعدادي اتوکار، 
وردست چرخکار و 
چرخکار ماهر خانم 
يا آقـا نيـازمنديم
09192441033
)ایستگاه حصار امام(

اعتبار آگهي يك هفته

به یـک شـاگـرد 
سـاده جـهت کار 
در فروشگاه لوازم 
یدکی نیـازمنـدیم
09190135997 

به تعداد 20 نفر کارگر ساده جهت 
کار در آشپـزخانه کافه نیازمنـدیم 
در دو شيفت صبح )8 الی 16( و بعدازظهر)15 الی 24(
آدرس: همدان، ميدان بيمه، ابتدای استادان،بلوار صورتی، کافه تراس

09120356318

به چــند نــفر
 چــرخکار ماهر مانتو و 

پالتو  خانم یا آقا نیازمندیم 
)با بيــمه(

09189146518
081-325207579

.م
ت

ت.

ع
نو

مم
دا 

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

عاملیت انحصاري 8101 )مهندس وجداني( در غرب کشور

کـالچ هوشمند اتوماتـیک

اولینوتخصصيترینمرکزآپشنخودرودرغربکشور

كروز كنترل: سيستم تثبيت كننده سرعت خودرو بدون نياز به فشار پدال گاز
آني گرما: قطعه تكميل كننده سيستم بخاري خودرو پرايد

كالچ ترمز دوبل: سيستمي كه جهت آموزش رانندگي نصب مي گردد.

09 1885 1 052 1-09 188523897

کروز کنترل و کالچ هوشمند اتوماتيک
نصب و خدمات کالچ هوشمند اتوماتیک، کروز کنترل، هند کنترل، آني گرما، کالچ ترمز دوبل

*ضمــانــت نـامه معـتبر
*عدم تغيير در سيستم گيربکس و ديفرانسيل خودرو

*قابليت جابه جايي به خودروي ديگر
*موتور پرقدرت BOSCH آلمان و DENSO تويوتا ژاپن

اتـوماتيك راننــــدگي  حـــــس 
بانوان بـراي  آســان  راننــــدگي 

@autoclutch_vejdani  در تلگرام و اینستا همراه ما باشيد
www.aetgroup.co    www.iranclutch.org

اجـــاره مــغازه 
پاساژقائمطبقهاول)باالی
همکف(2برموقعیتعالی

.م09188112766
ت

ت.

به يــک نـفر آقاي 
جوان جهــت کار در 
سانـدويچي به صورت 
نيمـه وقت نيـازمنديم
ساعــتکــاري:
10صبحالي6عصر

حقوق 600 هزار تومان

09189008130

به چنــد نـفر 
نیـروی مـاهر و 
نیمه ماهر جهت 
کار در صافکاری 

نیــازمــندیم
09358275865

ع
نو

مم
دا 

کی
ی ا

غات
لی

 تب
س

ما
ت

استــخــدامي
 در بیمه پاسارگاد
09362549403

بهراميـ  مدیر آموزش 
بيمـــه پــاسارگاد

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به چند نفر چرخـکار و 
اتوکار وردست چرخکار 
خانم یا آقا جهت کار در 
تولیـدي مانتو نیازمندیم 

.م09365341352
ت

ت.

به 2 نفر وردست 
کماج پزي 15 الي 
25 سال نیازمندیم

09187116107

به تعـدادی خـانم 
آشنا به کار ميناکاری 

)لعاب( نـيازمنديم
)همـراه با آموزش(

09229827860

گروه دکوراسيون داخلي ميلي متر
به چند همکار خانم جهت همکاري نیازمند است

جهت ارائه رزومه و تكميل فرم استخدام در ساعات 9:30 الي 12 و 16 
الي 19 به آدرس سعيدیه پایين، مقابل زاگرس پوش مراجعه فرمایيد

09354151367

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به 2 نفر نيروي خانم جهت 
کار در کارگاه سفالــگري 
نيازمنديم 09189514522

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به يک کارگر ماهر يا نيمه ماهر برای 
کار در تعويض روغنی نيـازمنـديم 
ساعــت تمــاس: از ســاعـت 
8صبح الی 19 عصر 09183161182

نيازمند بازارياب خانم/
 مسلـط به حسابداری- 
ويـزيتور آقا/ با روابط 
عمـومی بـاال دارای 
سـابــقه کــاری

09161619451 

ساختــماني 2 طــبقه، اداري، صــنعتي 
واقع در کیلومتر 6 جاده تهران نرسیده به
 کارخانه شیشه بر جاده اجاره داده مي شود.

09188119891

.م
ت

ت.

جوانــي 27 ساله داراي سابقه کار
در کــارخـانه کيک و کلوچـه و

 نان فانتـزي نيازمند کار در هر زمينه 
09388306280 شغلي مي باشم 

.م
ت

ت.

به تعـدادي نیروي کار آقا جهت کار 
در بســتني فـــروشي نیـــازمندیم

شرایط سني: 18 الي 25 سال
مراجعه حضوري

وعآدرس:همدانبلواربعثت،بستنينعمتساعتمراجعه18بهبعد
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به منـــظور رفــع نیـــازهاي روزمره شما هر روز صدها
 آگهي در نیازمندي هاي روزنامه همدان پیام چاپ مي شود.

 از آنجایي که وظیفه این رسانه اطالع رساني به منظور سهولت
 در دادوستد و یا خدمات مـي باشد لذا مسئولیتي دربـــاره 
محتواي آگهي نـدارد. از همکاري  همه عزیزاني که قصدشان 
رعایت حقوق مشتریان و همشهریان گرامي مي باشد سپاسگزاریم.

هـمشهري گـرامي

ســازمان  نیازمندي هاي همدان پیام

پــذ يـــرش 
آگــــهـــی  

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

به يک نفر تراشکار و يک نفر جوشکار 
در و پنجره ساز و يک نفر کابينت ساز 
فلزي نيازمنديم  09185974599

.م
ت

ت.



niaz@hamedanpayam.comایمیلارتباطبانیازمندیها

3 شماره 2481   ضميمه رايگان شماره 3307 روزنامه همدان پيامتلفن پذيرش آگهي: 38264400 - 081  شماره تلگرامی واحد نيازمندی: 09105398964

09
18

11
11

54
ف 0

 گل
ين

رش
ی پ

زش
ور

اه 
شگ

رو
ی ف

يعت
شر

ن 
ابا

خي
ن 

دا
هم

آمــوزشگاه  سـالـن 
تخصصي عروس گل مينا

آموزش بيش از 20 رشته
 در آرايشگري با مدرک معتبر

 فني حرفه اي )ثبت نام همه روزه(
32515673-38254409

09358661663

صد
در

ا20
ب

یژه
فو

خفی
ت
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 اک
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خریــدار انـواع 
فـرش هاي کـهنه

با20درصدباالتر
ازقیمـتواقـعي

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

فروشگاه تهويه سبز هگمتانه

بابايی 09185456894   صدری  09183128908 تلفن تماس:38219589

فـــروش انواع رادیاتور، پکیچ،کولر گازی 
 تصفیه آب،رادیاتورهای برقــی و پـــنل گــرمایشی

مشاوره، طراحی، اجرای پروژه های تاسیساتی

خدمات پس از فروش

پـــرده هـــوا
سیستم های آبگرمکن خورشیدی

سرمایش،گرمایش، تهویه مطبوع

وع
من

داً م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

نشانی:همدان،میدانرسالت،نبشبلوارچمران

نقد  و  اقساط

تعميـرات لـوازم برقـی
المپ کم مصرف، تلفن،  آیفون،  محافظ،  آنتن برقی،  چای ساز، 

گیرنده  دیجیتال،  چراغ مطا لعه، اتوی مو،  بند انداز،  ریش تراش، 
جـــاروبـــرقـــی،  اتـــو بخـــار،  ســـشــــوار و...

آدرس:خیابانباباطاهرکوچهسماواتیان09182117955 فراهانی

انـواع برد های آیفون،  محافظ، گیرنده دیجیتال، 
چای ساز،  تلفن و المپ کم مصرف موجود می باشد.

نماينـدگي و نـصب و 
فـروش انواع ايزوگام 

دليجـان و هـگمتانه

درجه يک
09189147002 گوهري

 فقط با نصب  از متري 16000  تا 20000 تومان

نقاشي ساختمان
رنگروغني،پالستیک،
اکرولیک، کالر، مولتي
بــهترینکیـفیت با
قـیمت نــازلترین و

وع09104485919
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ی
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ت

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

ماشیـــن لباسـشویي  و...
09181112507

م
ت.

ت.

پــذیــرش انـــواع 
کاشي کاري، نماکاري و 
سیمان کاري و تعمیرات

 با کیفیت و قیمت مطلوب 

09908115251

ع
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ی ا

ات
يغ

بل
س ت

ما
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 کیفیت باالی شستشو این قالی شویی باکتریال ضدلک ، ضد  حساسیت استفاده  مینماید که باعث باال رفتن کیفیت شستشوی قالی های همشهریان عزیز میشود

 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 اولین بار در سطح استان با دریافت یک بار هزینه شستشو جهت تمیزی هر چه بیشتر و کیفیت باالتر
 و جلب  رضایت همشهریان عزیز  قالی های شما را مطابق با موازین شرعی-اسالمی دو بار شستشو نماید.

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 خشک کردن قالی ها در فصل سرما

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

زینالعابدینان09199106800
همدان،خیابانگلزار

گـــروه مـعماري 
کالسکــه چــوبي
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غات
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س ت
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ت

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

*طراح و مجري سازه هاي فلزي

واهشما
بهدلخ 

اقساط

@kalaske-chobi

خـدمـات 
MDF آرش
09184104269

.م
ت

ت.

جوشکـاري سیار
برق کشی،امور تاسيساتی

09186080082
نصبوتعمیر

.م
ت

ت.

آمــوزش
حسابداری عملی و کاربردی 

همراه با معرفی به بازار کار
صــد در صــد تــضمینی
09101364001
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ی
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شرکت خدماتی پدرام روشن فراز
مجری کلیه امور نظافتی منازل، راه پله شرکت ها، انبار  ها و حیاط

1-نظافتراهپلهساختمان،پارکینگ،منزل)آسانسوروحیاطو...(
2-تامیننیرویباسابقهجهتپرستاریکودکوسالمند

)بصورتنیمهوقتوتماموقت(
3-تامیننیرویخانموآقاجهتپذیراییوخدمتدرمجالسشما

4-مبلشوییدراسرعوقتبابهترینروشونازلترینقیمت
09182707850-09186100355

ع081-34223765
نو
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دا 

کی
ی ا

غات
لی
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ت

امانت  فروشي 
فـــدک

خریدوفروشانواع
لوازمخانگيواداري
ومــغـازهشــما
باباالترینقیمت
09189132501
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بــورس انـــواع

کاغذ ديواري هاي ايراني و خارجي
باقیمتبسیارمناسب

نقاشيسقفرایگان،قرنیزرایگان
پخشکاغذ)کليوجزیي(

تخفيف ويژه کارمندان طرف قرارداد با دانشگاه علوم پزشكي 
و آموزش وپرورش در اقساط 10 ماهه

خيابان عالقبنديان، روبروی دبيرستان عالقمنديان، 
دکوراسيون ماندگار

09180054172-09189073298-32747197
ع

نو
مم

دا 
کی

ی ا
غات

لی
 تب

س
ما

ت

وام
ضمانت

ساعت تماس 16 الي 20

پذیرفتهميشود

09188130531
وام

ت
نوب

با 

بهترين 
نقاشي ساختمان خريدار

رنگ روغني متري 4500 تومان 
رنگ پالستيك متري 3500 تومان 

با کيفيت عالي و تضمين 
09035340232
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گازرساني غالمي
و تفکـيک کنـتور

 کلي و جزئي  و جابه جايي 

.م09187001775
ت

ت.

تعمــيرات مبل
تعميــرات انواع 
مبلــمان راحتی 
کالسيـک، استيل
حمل و نقل رايگان
09198856490
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فروش دستگاه هاي 
جــوجــه کــشي
صنعـتي خانگي
09188146105 موالیي

@sadra22222toyor
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امانت فروشی اسالمی
کلیــه لــوازم  منزل 
شمــا را به باالترین 
قیــمت خریداریم
09185848955

خـریدار ضـایعات آهن 
آلومینیوم، مس 
با باالترین قیمت
 درب مـــحل 

وع09182305046
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اجاره و فروش
ديزل ژنراتور
09905888655

.م
ت

ت.

خــریــدار 
کتـاب بـاطله
آدرس: هـمدان، 
خيابـان پـاستور، 
روبروی داروخانه 

)کتـاب شـهر(
09187102190
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فـرش هــای 
نو و کهنه شما را 
خــريـداريم

09187089782
09358199394
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نقاشي ساختمان 
پذيرفته مي شود
09196267841

.م
ت

ت.

صنایع چوب رحیمي
دكوراسيون اداري، تجاري، 

كابيــنت و كــمد ديواري
سرویسعروسونوزاد
دربچوبي)نقدواقساط(

09188179355

بهــترين خريدار 
ضايـعات آهــن 

آلــوميــنيوم
 و مـس در مـحل
09369720306

جوشکار و رابیتس
 وساخت کالف پنجره دوجداره

نبــشي کــشي ساختمان
و توليد و نصب پنجره دوجداره 
لــوله کــشي و بنــايي 

09358372093
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تخفیف ویژه 
تــا 15 آبان

کالسهایآموزشیویترای)نقاشی
رویشیشه(بهصورتنیمهخصوصی

 فقــط 200 هـزار تومان
 در 10 جلسه با وسايل کامل

09187211211

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

خريدار خــودروهاي 
فــرســـوده 
وع09183082370

من
دا م

اکي
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غات
بلي
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تعميرات انواع 
لبـاسشويي
فقط در منزل
خيابان شهدا نظربيگ
نـــادری

وع09186108405
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت



آدرس: همدان، ابتد اي خيابان مهدیه، روبروي دبيرستان شریعتي، ساختمان پيام                                                                    تلفن : 38264400     10006066            09105398964

دوشنبه 16 مهرماه  سال 1397 
شماره2481  ضميمه رايگان شماره 3307    روزنامه همدان پيام

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

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

سعي گردد الستیک دور یخچال و فریزر به طور 
مرتب وارسي شود و در صورتي که در بردنه به 
خوبي متصل نمي شود و یا خاصیت آهنــربـایي
از بین رفته باشد نسبت به ترمیم آن اقدام گردد.

شرکت توزيع نيروي برق استان همدان

 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 اتوماتيک 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

قاليشويی خليج فارس
دارای مجوز رسمی از اتحادیه محترم

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

*بابهرهگیریازکارکنانمتخصصومجربافتخارداردخدماتخودرابههمشهریانعزیزارائهدهد
*بادریافتهزینهیکبارشستشودوبارشستشوطبقموازینشرعی

وباموادشویندهضدباکتریالشستوشوینماید
* براقنمودنواتوکشیفرشدرمرحلهپایانیشستشوی

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

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

)شفاف سابق(

شستشوی كالسيک 
همراه با مواد 

شوينده نانو

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

بیمارستان( با کادری مسئولیت پذیر 
آمــاده ارائــه خدمات می باشد

12
43

ت 6
ه ثب

مار
ش

انجامکلیهامورخدماتي
نــظافت قــبیل: از

ازمــنازل،راهپـلهها،
و اداري مجتمعهــاي
نیروي توسط مسـکوني
مجربآقاوخانمميباشد

كليه نيروها داراي بيمه مسئوليت مي باشند

ي
سم

ز ر
جو

ا م
ب

با مدیریت خانم قهرماني 
-09187077039-09186746726

081-32645895
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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 مهديه،نرسيده به ميدان پژوهش 

رستـــــوران مجـــــــــــــلــــــل رويــــــــــــال 1
شعبه  دوم: همدان،دهكده توريستی گنجنامه، طبقه پايين تله كابين گنجنامه 

رستـــــوران مجـــــــــــلـــــــــل رويـــــــــــال 2

09182060790-09188145850
081-38372002-38372001

*مجهزبه3سالنمجزا:سالنهمایش،سالنVIP ولمکده

سايه گشت توجهتوجه

توریـــکروزهقــلعهرودخانوسـواحلگیسوم

 رزرو انواع تورهاي داخلي )مشهد، كيش، شيراز، تبریز، قشم(
 رزرو انواع تورهاي خارجي )استانبول، آنتاليا، مالزي، تایلند، باكو و...(

 رزرو انواع هتل در سراسر دنيا و اخذ انواع ویزا
 برگزاركننده تورهاي یک روزه طبيعت گردي )قلعه رودخان، ماسوله، كویر، نمک آبرود، ابيانه(

خدمات: صبحانه، ناهار )منوي انتخابي 5 نوع(، عصرانه، بيمه، راهنما و اتوبوس توريستي

حرکت ویژه: 26 مهر
آدرس:همدان،میرزادهعشقي،طبقهفوقانيرستوراندلتا،واحد8

081-38264067-38265052-38265051
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آدرس:همدان،میدانامامحسین)ع(،بلوارعالقمندیان،باالتر
ازادارهگاز،کارگاهخدماتیطرحنو

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

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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ی 
غات

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

خــريــداريم
09186531232
081-32515783
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تعــمیــرات 
مبــل عـــلي
شماره تماس: 

09186716101
و یا با آیدي زیر پيام دهيد
@mobeghaderi

@hamedanmobali
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