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38264400

09105398964

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

ر لـوندبـا ا
* حمل اثاثیه،جهیزیه، 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

ًا م
يد

 اك
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

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 اثاثیه منزل با کادر مجرب و بیمه کامل

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

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

ل(
طی

تع
ام
یای

حت
(

ل(
طی

تع
ام
یای

حت
(

اتــو بــار  ايـران زمــين

وع
من

ًا م
يد

 اك
تی

يغا
تبل

س 
تما

IRAN ZAMIN

3136081-
09183118683

حمـل اثـاثيه اسـکان
■ با کادر مجرب

■ حمل کاال به تمام نقاط کشور با مجوز رسمي
■ بیمه کامل اثاثیه

دســـت به ســـياه و ســـفيد نــزنـــيد!!

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع 09104450079-38320018-38320019

حتـی ایام تعطیل سبدرایگان

تخــفیف ویـژه) می بندیم، مــی بریم، میچینیم(

دفتر خدمات پس از فروش شرکت 
ايـران رادياتور در استان همدان

تلفن: 3۸2۶3۶3۶            فکس: 3۸2۶۶22۹
آدرس:همدان، خیابان طالقانی چهار راه امیر کبیر
 پــالک 190 طــبقه فوقانی فـــروشگاه مــعتدل

ساعت کاری از 
وع۸ صبح تا ۱۳ ظهر

ممن
دا 

اکي
ی 

غات
بلي

س ت
تما

امانت فروشي 
مــهـــدي

 لوازم خانگي و اداري شما را  
با قيـمت مناسب خريداريم  
09188176407-32522719

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

خــريــدار انواع
 فــرش هــــاي 
کـهنــه 20 درصد

بــــاالتــر از  قـیمت 
بازار خرید در محل
 0 9 1 8 3 1 6 0 3 6 1
081 -32529094

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

09185436800 زارعـی

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به تــعدادي نـيروي خانم  و آقا 
جـهت کار در کارتن سازي نيازمنديم
حقوقآقایان:800هزارتومانوحقوقخانمها:700هزارتومان

محل کار: شهرک صنعتي بهاران   )با سرويس رفت و برگشت( 

رد.09188174887
 دا

ی
نون

د قا
گر

م پی
داً.

کی
ت.ا

ت.

کافه فست فود کليــز 
ــتوران  ــه و رس ــنلي کاف ــل کادر پرس ــت تکمی جه
ــدوق دار،  ــاردار، صن ــالن، انب ــر س ــدادي مدی ــه تع ب
ــر  ــرگرزن، کانت ــوخاري زن، بـ ــزازن، س ــتا، پیت باریس
کــــار، ســالن کار، پیــک موتــوري، ظــــرفشور آقــا و 
خانــم بــه صــورت تمــام وقــت و نیمــه وقــت با حقــوق و 
مزایا و اضافــــه کاري به همراه قــــرارداد نیازمند اســت 

مـــراجـــعــه  حــضوري 
میـــدانجــــهــاد،ابتدايخـیابانمیرزادهعشقـي

کــــافه فست فــــود کلیــــز

به يـک نفر نيروي ماهر جهت کار در 
تعــويض روغنـي نيـــازمنديم 
محل کار جاده تهران 09188132013

استــــخدام فـــوري 
نیازمنــد به تعــدادي کارگر ساده و ماهر
 در رستوران، تاالر فست فود و سفره خانه سنتي 
)آشپــــز، کمـــک آشپز، ظـــرف شور، 
سالـــن کـــار، پیــتزا زن، ساندویچ زن(

کار در تهران با جاي خواب و حقوق مناسب 

32522295-09908110429
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فرصت های شغلي مناسب خود را در اين کـانال بيابيد
نيازمنـــدي هاي آنــالين همــدان

@n_hamedan   استخدام فوري
چاپ و پخش اطالعیه و آگهي هاي تبلیغاتي شما در سریعترین زمان ممکن پیام و تبلیغات 
خود را براي ثبت در فضاي مجازي به شماره 09909881592  )با تلگرام یا سروش( ارسال نمایید

و يــا بــا شماره تلفن 32522295-081 تماس بگيريد

ع
و
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ی ا
ات

يغ
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ت

Pasargadکت شلـوار روز
به  قيـمت  10  سـال قـبل

بـورس 
کـت 
تــک

آدرس: 
همدان:ابتدای 

خيابان پاستور،
نــرســـيده

 بــه اورژانس

پارتجدیدپالتو:279هزارتومان081-38251406

طرف قرار داد با: 
فرهنـــگــيان، 
کميته امداد امام )ره(

اداره پست، اداره برق نقاشي ساختمان 
رنــگ روغني، پالستيک، 
اکروليک، مولتـی،کناف، 
بـابـــهترینکیـفیت
ونـــازلترینقـیمت
09104485919
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جـویاي کار 
راننده پایه یک با مـدارک کامل 

مي باشم براي ماشین هاي سنگین 
از قبیل اف ام تک و جفت، رنو 

میدالم تک و جفت، تریلي اف هاش 
0۹05۸543110

ثبت نام کالس هاي رايگان و نيمه رايگان 
خانهیکارگــرمختــصتــمامســنینقرآن
چرتـکه،زبان،کامپیوتر،حسابداري،هنري،رباتیک،
برنامهنویسی،شبکه،تحلیلوطراحیمدارالکترونیکی
آدرس: همدان،خیابان طالقاني  چهارراه امیرکبیر بیست متري شیرسنگي

کلينيک ساختماني عمارت

25 سال گارانتی با بیمه نامه ایران برای اثبات اصالت کاال

09183149683 -09381667212

)هـــــر آنچـــه نــــياز ساختمان 

 شماســـــت در يـــــک مجموعه(
) . . . ا جر ا )طراحی،نظارت،

■ نماي سنگ مصنوعي اســتونیـــت 
■ کرکره برقي و جــک اتـوماتیک

■ نما و تابلوی کامپوزیت 
■ چــوب تــرمــووود

■ انواع سیستم های اعالم حریق با تاییده آتش نشانی

وعدفتر کارخانه: همدان، برج پاستور، طبقه7 واحد7
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
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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

فـــرش مـــقـدم 
خريد، فروش و تعويض 
انواع فرش هاي ماشيني 
و دستباف  به  باالترين قيمت
09036375560

به تعـــدادي کـــارگر ســاده و ماهر 
جهت کار در رستوران اللجین نیازمندیم 

1- کمک آشپز 
2- ظرفشور 

3- سالن کار 
4- صندوقدار خانم

آدرس: اللجین، میدان امام دیزي سراي بزباش
0۹1۹02۸۶۹27

نقـاشي ساختمان 
رنــگ روغنـي متري 4500 تومان 
رنگ پالستیک متري 3000 تومان

) مشاوره و بازدید رایگان(
)با كيـفيت و تضمين(
09372088029
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هگمـتانه کارخانه قالیشویی 
تمام اتوماتیک

شستشوي انواع فرش هاي دســت بــاف، 
ماشيــني، مــوکت، پتو و مبلمان در 

منزل با دستگاه هاي پيشرفـته

09183164460
081-34246716
34229694

عضو رســـمی اتحادیه فرش همدان شماره ثبت: 9۳0۱۱۱
قالیشویي  هگمتانه هیچگونه  شعبه دیگري در استان همدان ندارد.
تمــاس شما پايان يک کار نيست، آغاز يک تعهد است

ی اکيدا ممنوع
س تبليغات

تما

نيازمند شريک 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

یک مـــطب لــوکس 
دندانپزشکي در همدان 
جهـــــت تــــکميل كــــادر خود نيروي خانم
 با روابــــــط عمــــــومي بــــــــاال مي پذيرد

سـاعت مـراجعه: 16 الي 20
آدرس:همدان،خیابانجــهاننــما
خیابانآزاد،پـالک2طبقه2واحد4

081-38241177
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س ت
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نصـاب پـرده، نصب و 
جابــجایي انواع پرده، 
ارزانتر از همه جا، آماده 
همکاري  با  پرده سرا ها

09187812922
وع09186100710

ممن
دا 

اکي
ی 

غات
بلي

س ت
تما

خــرید انــواع کتاب، 
کاغذ باطله، فقط با یک 
تلفــن در درب منزل 

آدرس:همدان، سرپل يخچال، 
پاساژ امام رضا، كتاب باران

09186103649-32514717

.م
ت

ت.

جشنواره                                               جشنواره
پوستر سه بعدی در اندازه دلخواه متری 40 هزار

طـراحواجرایکناف،پارکتوکفپوش
آسمانمجازی،قرنیزبهقیمتکارخانه

081-32747265                 09182055389
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اکي

ی 
غات

بلي
س ت
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به يــک فــروشنده 
مجــرب جهت کـار 
در آرايشـي بهداشتي 
خاتــون نـيازمنديم 

آدرس: هــمدان، کوچه 
استـــر، پاســاژ امیرکبیر، 
طبـــقه آخر، تــرکماني

وع
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اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

مراجـــعه حــضوري 
با حقـوق و مزایاي عالي

فــروش و نصب 
انــواع  بـراکت 

)پايه هاي ديواري تلويزيون هاي(
 LED و LCD در انواع مختلف ثابت، 
متحرک، بازویي، سقفي، گوشه اي و.... 

09187812922
وع09186100710
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غات
بلي

س ت
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به يــک نـفر آقا 
کارشناس فروش و 
بـازارياب با سابقه 
کــار نيازمنديم  
لطفًا رزومه خود را به اين 
شمـــاره تلــگرام نماييد.

09909445423 
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ی 
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با TD-LTE مبیــن نت 
هم ســـــــرعت نــور شــویـــد 

با سرویس سه ماهه تا 40 مگ سرعت 100 گیــگ حجم 
به همراه مودم نسل جدید 300 هزار تومان 

نمايندگي برج آريان طبقه 6 واحد 5   38274141

پيکان وانت مـسقف آماده همکاري با 
شرکت ها و ارگـــان هاي دولـتي و 
خصوصي )خارج شهر( 09188155190

خــريــــدار
 وام 25 ميليون توماني به باال 

09187120149

همشـــهریان آیا تمـایل به 
خریـــد نان محلي با پیک 
رایگان تحویل؛ درب منزل

 و مغازه ها و ادارات دارید؟؟ 
با قیـــمت منــــاسب 

)نظرتون  وتمایلتون را پیامکي 
یا با تمـــاس بفــــرمـــایید(

خواص نان محـــلي با مقداری سبوس، 
بسیارخوش مــزه، ماندگاری باال و 

ظاهري خوب؛ مفید بـــراي سالمت 
09183170413-09335481883ربیعی

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.

تور مشهـــد 
6 روزه، بـا اسکانیــا با 
خدمات خوب حرکت 
هـر 3 روز در میـــان 
09211244924

کـار در منزل 
ويـژه بانوان 

آمـوزش میناکاري 
روي ســفال 

09308687044

آموزش لعاب کاري 
فقط 40 هزار تومان 
)با معرف کار(
.م09185781324

ت
ت.

آموزشگاهتعمیراتموبایل

عالءالدين با 13 سال سابقه درخشان

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

تلفن: ۳25۳۱229ارائه گواهینامه مهارت بین المللی
آدرس:  همدان، خيابان شريعتي، روبروی بانك ملي کارگشايي، ساختمان 110، طبقه 3

ت.ت.م

به يک کارگر ماهر جهت کار 
در نقـاشي چـوب نيازمنديم 

09188113012



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

شماره تلگرامی واحد نيازمندی: 09105398964

 همدان
 پيامگير 0۸1-3۸2۶4400
3۸27۹013-0۸1 )فکس(

 مالير
0۹1۸۸51441۸

 نهاوند
0۹1۸7101۸۶1

 تويسرکان  
0۹1۸42۸۹041

 کبودراهنگ 
0۹3۶713۹7۹۹
0۹1۸31۹34۹۸

 بهار  
0۹1۸7000211

0۸1-3۸2۶4400

 اسدآباد 
0۹12۶۹44452

 اللجين 
0۹1۸۹120۸20

 فامنين
0۹1۸۶25۶54۶

  رزن 
0۹03۸003573

 گل تپه 
0۸1-3۸2۶4400

 شيرين سو 
0۸1-3۸2۶4400

 برزول 
0۸1-3۸2۶4400

 قهاوند
0۹1۸54۶۸223

 سرد رود 
0۹1۸۹1207۹4

صالح آباد

 جورقان 
0۹3547۶۹213

نماینـدگي هاي
پذیرش آگهی

در استان همدان
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به چنــد نيـروی فعال جهت 
بسته بندی هفت سين نيازمنديم 
)حوالی اللجین( 09183169623

به یــــک نیـــروي
 MDF کار ماهرو  نیمه ماهر 
جهت  کار کابینت نیازمندیم

 آدرس: میدان امـام حسین،انتهای 
خیابان عالقمندیان، پشت ابزار فروشی 

موسعلی) دکــوراسیون انـصاری(
0۹353۶3770۸
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کــار در خانه )ميناکاري، 
کـار دائـم، تسويه نقدي(
وع09372942302
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ت

به تعـدادي وردســت چرخکار، 
اتو تکميلي زن، دکمه مادگي زن در 
کار مانتو با آموزش کامل )آقا يا خانم( 

وعنيــازمنـديم 09130939230
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به یــــک آشپــــز و کـمـک
 آشـــپز حــرفه ایی نـیازمندیم 

)جهت کار در شرکت( 09125880567
ساعتتمــاس:12الــي15

 به یک همکار ماهر و نیمه ماهر 
MDF کــار نـیازمندیم

09186103341

به تـعدادي آقــا و 
خـانم واجدالشرایط 
جهت اخذ نمایندگي 
بیمه با کمترین هزینه و 
بیشترین درآمد نیازمندیم 
)بصورت پاره وقت و تمام وقت(

)حداقل مدرک ديپلم(
قنبري 09186134494

ت.م
ت.

بــه تعدادی محدودی
 پيـک موتوري به صورت 

تمـام وقت و نيمه وقت
 جهت فعاليت در آژانس
 پيک موتوري نيازمنديم
09183131642

به یک نیـروي کار 
خــانــم جهت کار 
در کارگاه نقـاشي 
داخل شهر اللجین 

نیــازمندیم 
با سرويس رفت و برگشت

09186744496

به یک ویزیتور با تجربه 
جهـت کـار در شـرکت 
دارویــي  نــیازمندیم 

09102566004

امالک نیکان
آرامگاه بوعلي، بلوار خواجه رشيد 
پايـــين تــــر از اداره امـــاكــن 

معاوضه ،مشارکت در ساخت
خريد فروش، رهن و اجاره

38322709-38321666

امـالک شـهر
پذیرش آگهي به صورت 

تلفــني از ســطح شهر

هنرستان، روبروی درمانگاه کمال آباد
38330540-081 صالـــحي

آموزش ميناکاري روي سفال به صورت رايگان 
قابل توجه افــــراد جویــــاي کار )خانــــم ها( 
کار در محیط کـارگـــاه با تسویه هفتــــــگـي 

مرکــــز کارگاه: بلوار امام خمیني، روبروي شهرک 
انــــدیشه، مرکز فنـــــي وحرفه اي انـــــدیشه 2

09309599096

به يــک نفـــر ســالن کار
 و يــک نـفر بسته بـند خانم و 

يک نــفر پيک موتوري نيازمنديم 
09189070602

به يک نفر اپراتور خانم جهت 
کار در آژانـس نيـازمنديم 

ساعت کاري 7 الي 14 
حقوق400/000)14الي20(حقـوق350/000
درصورتبهبودعملکردحقوقافزایش

مییابدترجیحاساکنحوالیرسالت
آدرس:هــمدان،ميدان رسالت 
آژانس بوعلی 09335804001

به دو نفر نیــروي خانم 
جهت کــار در شهرک 

صنعتي اللجین در کارگاه 
نقاشي نیـــازمندیم 

)حقوق و مزایاي عـــالي(
09212598499

آگهی استخدام
حسابـدار با تجربه 

ترجیحا خـانم، آشنا 
بـه تحریر دفاتر و 

اظهارنامه مالیـــاتی 
بومی شهر بهـار در دو 
شیفت صبح و بعد از ظهر

09185048880
فوري              فوري 
به تـعدادي نجار 
مـاهر جهت کـار 
در کارگاه نجـاري 
بـوفه نـيازمنديم 

09188116299

فـــروش  زميـــــن باغـي 
حيــدره 900 متر با چاه آب قيمت 
180 ميليون  قابل تعويض با آپارتمان 

09395422677

به یک نیروي جوان جهت کار در 
کارواش به صورت ثابت نیازمندیم
پایهحقوق:900هزارتومان
ساعتکاري:8صبحتا8شب

حوالــي شهرک مـدني افراد
 با سابقه کاری در اولويت هستند 

0۹3۹002۹۶03

به تعــدادي 
رنگ کـار مـاهر 
چوب نیازمندیم 

09014788056

به يــک شــاگرد 
ماهــر جــهت 
کار در ساندويچي 
نيــازمنــديم 
09183134269

فرصــت شـغلي
جــذبنیــرويپـاسارگاد

09186780042

استخدام رايــگان 
راننده ثبت نام تمامی 

پالک ها خانم وآقـا
 در اسنــپ همدان 

با درآمد ميليوني
 ساعت کاري دلخواه 

09189018106

به تعدادي نيـروي کار آقا جهت 
کار در بستني فروشي نيازمنديم 
شرایط سني 18 الي 25

آدرس: همدان، بلوار بعثت 
بستني نعمت 
081-38385996

استخدام در صنعت بيمه 
بیمه تجــارت نو جهت تکمیل کادر 

فروش خــود اقدام به جذب 10 
نفرنیروي عالقمنــــد نمـوده است.
آدرس: بلـــوار بعثت، باالتـــر از 

استانداري و جنب کمـــاج پذیرش، 
بیمــــه تجــارت نــو

09189095197

يک فـرصت شغلــي 
جـذب نمـــاینــده 

در بیمه پـــاسارگــاد 

09180189397
مدیر فـــروش- الماسي ستوده

به تعدادي قلم سياه کار 
ماهـر و لعاب کار ماهر 

نيــــازمنــديم 
تسویـــه  مــــاهــانه 

با کـــار دائـــم 
09380140667

آگهــی فــــروش
یـــــک قـــطــعه زمــــین مـزروعی به مساحت 18975 متر مربع 
با شمـــــاره پــــــالک ثبتی139/6717 واقـــع در شــهر بـــهار،
 شهرک فرهنـــگیـــان انتهـــای بهاران 9،جنـب گاوداری سلیمی

ساعتتماس:8:30الی18:30
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09198589450

فـروش فوري آپارتمان 
82 متــري، چهــــارراه 
شــریعــتي، ابــتــداي 

کاشانــي، طبــقه سوم، تک 
واحدي بــدون آســـانسور، 

پــارکینگ بــدون مزاحم
0۹3۸0140741

به چند نفـــر همکار خـــانم 
در کارگاه توليدي نقــره ترجيحًا 
مـــاهـر نيــازمنـــــديم 

09183131305

به تعدادي همکــار خـــانم 
یا آقــــا جهــت تــراش و 
شستشوي سرامیک در شهرک 
صنعتي اللجین نیـــازمندیم 

همراه با سرویس حقــوق روزانه 
40 هــــــــزار تـــــــومان 

09380836544
به یــک کارگر ساده جوان 
کار در غذا خوري به همراه 
صبحــانه و ناهار نیازمندیم 
ساعتکاري:7صبحتاغروب
آدرس: خيابان اکباتان، روبروي 
مسجد جامع کاروانسراي فرش 
ميرزا کاظم غذاخوري وحـيد

09199196395

به دو نفر خانم جهت بازار یابی 
لوازم آرایشی - بهداشتی 

نیــــازمنــدیم 
 دارای سابقه كار - با ظاهری( 
)مناسب و روابط عمومی باال

09353396827
به دو پـيک موتوري 
جهت کار در تهيه غذا 
به صورت تمام وقت و 
نيمـه وقت نيازمنديم 

09183129807

به 2 نفــر خــانم جهت 
نقاشی روی سفال و سراميک 
ترجيــحًا رشته گرافيک در 
داخل شهر اللجين نيازمنديم

0۹10۹001411
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ساعتکاری:8صبحالی17
)باسرویسوآمـوزش(

به یک کارگر ساده 
جــهــت کــار در 
مبل سازی نیازمندیم 

09308983251
به یک نفر آشپز جهت کار در ) با حقوق و مــزایا(

تهیه غذا نیازمنـدیم ) ترمینال 
اتوبـوس ها( 09037392619
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به چنــد حـسابدار خانم و آقا مسلط به 
نرم افزار هلو حداقل 2 سال سابقه نيازمنديم 

)مراجعه حضوري(
سيزده خانه باالتر از برج آرين داخل کوچه لعلي ساختمان پاسارگاد 

شرکتحسابداريآریاچرتکههگمتان

وع
من

ا م
يد

 اک
تی

غا
بلي

س ت
تما

به تعدادي وردست، وردست چرخکار خانم 
يا آقــا در محيطي کاماًل مناسب نيازمنديم
)ترجیــحًا شــهرک مــدني(

0۹3۹7۶3431۸

به یک حسابدار خانم کاماًل مسلط 
نیازمندیم. )به صورت تمام وقت(

09188164049

دفتر فنـی مهنــدسی و 
مشاور امـالک ولیــعصر

کــد:3508
کوچه مشکی  - بر 18 متری ذوالفقار
متراژ: 148مترمربع  طبقه چهارم تک 

واحدی ويو عالی فول امکانات ،غرق 
در نور ، سال ساخت 94 ، 3 خــوابه 

قيمت هر متر مربع :  6/700/000  تومان

فروش آپارتمان

کــد:3504
اعتماديه شرقی- کوچه لطفيان

متراژ:5/117 متر مربع طبقه سوم
 تـــک واحـدی فول امکانات- 
سال ساخـــت 1391 -3 خوابه

قيمت هر متر مربع : 5/600/000 تومان

کد:2130
خــيابان مهــديه- 12 متری 

توحيــد مـــتراژ: 104 متر مربع 
 فول امکانات ،سال ساخت 94 ، 2 خوابه

قيمت هر متر مربع: 6/500/000 تومان

کـــد:2082
بلوار رنجبران- کوچه نسيم

متراژ: 85 متر مربع طبقه سوم 
 دو واحدی فول امکانات تراس ،
حياط ،سال ساخت 82 ، 2 خوابه

قيمت هرمتر مربع:  4/000/000  تومان

کـــد:1021
پارک چمران- 18 متری قهرمان
متراژ:5/62 متر مربع  طبقه اول
خشک،پارکينگ بـدون مزاحم  
ســال ساخـت 1396 ، 1 خوابه

قيمت هر متر مربع 6/000/000 تومان

فــروش مــلک 

رهــن و اجــاره

کد:4073
نرسيده به 45 متری اعتماديه - کوچه 
طاهر متراژ:264 متر مربع ، 125 متر 

زير بنا  معبر کوچه 10 متری، جنوبی
قيمت کل 3/200/000/000 تومان

کـــد:4001
اعتـــماديه - کــوچه ذکــريای رازی

متراژ:230 متر مربع ، دوبلکس ، 50 متر تراس 
 80 مـتر حيـاط ، دوبر نور ، سال ساخت 88

قيمـــت کــل:1/860/000/000 تومان

کــــد:7005
ابتدای اعتماديه شرقی متراژ:45 متر مربع
 طــبقه اول تک واحدی فاقد پارکينگ ،
 دارای انـباری کال 5 واحد فول امکانات 
قيمت: 35/000/000 تومـان رهن  کامل

دفتر فنی مهندسی و مشاورامالک وليعصر
تلــفـــن: 081-38243200
همــراه: 4 - 09187052003

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

صفحه ی رسمی اينستاگرام: 
amlakvalieasr081

آدرس: همدان - کــوچه مشکی -
 بـــر 18 متـــری ذوالـــفقار

مديريت: مهندس عبادی مجد

کـــد:3505 
چهــار راه عــمار- بربلوار 
رنجبران متراژ162 مترمربع  ،

 طبقه سوم ،فول امکانات پارکينگ 
سال ساخت 1396 ، 3 خـــوابه 
قيمت هر متر مربع 5/500/000  تومان

کـــد:7003
کوچه مشکی، 18 متری ميالد متراژ: 100متر

مربع طبقه سوم پارکينگ ،کابينت ام دی اف ، 
کاغذ ديواری سال ساخت 1384  20/000/000 

تومان رهن و 2/000/000 تومــان اجـاره

اجـــاره یک باب مغازه 
تجاري به متراژ 18/5 متر

داراي 4 متر بالکن و 18 متر زیرزمین 
با امــکانات کامــل با قیمت توافقي 
آدرس: بــازارچه شـهرداري 
واقـــع در حــصار امــام 

09394197016
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به یـــک رانـنده 
جــهــت کـــار

 با نیسان نیازمندیم 
مراجعهحـضوري

آدرس: آرامگاه  باباطاهر، خیابان 
خیرنگار، ابتداي کوچه قصابان، 
روبروي بناید تعـاون سـپاه
0۸1-3423431۸

به يک کـارگر 
ساده جهت کار 

در رســتوران 
نيــازمنـديم 
09189108425
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به 2 نفـر خـانم آشنا به 
نرم افزار حسابداري هلو به 
صورت نيمه وقت نيازمنديم 

09187102144
حقوق ماهیانه 500 هزار تومان

به تــعـــدادی رانــنده    مجــرب
 با اتومبیل ترجیحاً دوگانه سوز جهت 

کـــار در آژانس بهشتی نیازمندیم
وع09189051091-09187191091
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شب ها با نــور ماليم تــر 
روشنايي مــداوم تري 
را در خـــانه خـود 

داشتـه باشيم

نظافت عمـومي ماشیـن لباسشویي از 
جمله تمیز کردن فیلتـر و دهانه پـودر، 
به کاهش مصرف انرژي و افزایش عمر 

مفید لبـاسشویــي کمک مي کند.

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

مينماید استفاده   ضد  حساسيت   ، ضدلک  آنتی باکتریال  شویی   قالی  این  شستشو  باالی  کيفيت  منظور  به 
ميشود عزیز  همشهریان  های  قالی  شستشوی  کيفيت  رفتن  باال  باعث  که 

 مبل شویی در مـنزل + سرویس رایــگان

دارایمجوزرسمی
ازاتحادیهمحترم

صنففرشاستانهمدان
بازرگانی اتاق عضو

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 دریافت یک بار هزینه شستشو جهت تميزی هر چه بيشتر و کيفيت باالتر
 و جلب  رضایت همشهریان عزیز  قالی های شما را مطابق با موازین شرعی-اسالمی دو بار شستشو می 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

به یک پیک موتوري جهت 
کار در رستـوران واقع

 در خیابان شکریه رستوران
 کالسیـک نیازمندیم 

09181110899

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت به يک صندوقدار خانم جهت 

کار در فروشگاه نيازمنديم
ساعت کاری: 18 الی 23

حقوق 500 هزار الی 700 هزار تومان
)مراجعـهحضـوری(

خواجه رشیــد، روبروی اداره کار 
فست فود بامبو  081-38268820

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

چـــاپ  با 
نيازمنديــهای 

همـدان پيام 
هــر روز

همـراه شــما 
هـــستـيم
38264400

به یک نفر منشی خانم 
مسلط به نرم افزار هلو 
جهت کار در شرکت 

پخـش مـواد غــذایی 
و شــوینده نیازمندیم
حقوق قانون اداره کار

09189529932

به یـــک هـــمکار 
جهت مشاور امالک 
نیــازمــنـــدیم
)منطـقهاعـتمادیه(
09125460418
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تسهیالت
متــفرقهوام

تعمیرات 
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نقاشی خدمات
بازار فـرش ساختمانی

امانت فروشی
خـــریـــدار 
ضایعات و آهن

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
ممن

داً 
اکی

ی 
غات

بلی
س ت

تما

نشانی:همدان،میدانرسالت،نبشبلوارچمران

نقد  و  اقساط

خریــدار انـواع 
فـرش هاي کـهنه

با20درصدباالتر
ازقیمـتواقـعي

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

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
وع

من
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يد
اک

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

خریدار ضایعات 
از قبــيل آهــن و مس 
و... از كارخانجات درب 
منزل با باالترين قيمت 

09189095319
صنایع چوب رحیمي
دكوراسيون اداري، تجاري، 

كابيــنت و كــمد ديواري
سرویسعروسونوزاد
دربچوبي)نقدواقساط(

09188179355

1-بـــدون نيــــاز به مراجـــــعه به بــانـــک 
2- حداقل تراکنش و عدم  نياز  به گردش حســـاب
3- قابل اتصال به تمامی بانک ها ) به انتخاب مشتری(

4- تحـــويل 7 روزه بـــعــد از واريـــز وجـــه
5- خــدمـــات پـــس از فــروش 12تا 24 ماهه

6-مـالـــکــيت قــطـــعی دستــگـــاه
7- بـــدون نــياز بــه مــراحل ســخت بانــکی
8- در مـــدل هـــای پـــکس و وريــفـــون

فروش دستـگاه 
کارتخـوان سيار

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

جهت  هــماهنـگی به شماره های 09127698936
فــرمایيد. تـــماس حـــاصل   081-38253855  

آدرس: همدان،سیزده خانه برج آریان طبقه سوم واحد 4 شرکت پرنیا سیستم

تعميـرات انواع 
لباسشويي
فقــــط 

در منــــزل
خيابان شهدا نظربيگ

نـــادری
09186108405

وع
ممن

يدا 
ی اک

يغات
س تبل

تما

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 نقیبي 

خریدار ضایعات آهن 
چــدن، آلومینیوم   و 
مس و لوازم خـانـگي 

ع09182112624
نو

مم
دا 

کي
ی ا

غات
بلي

س ت
ما

ت

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

تعميرات مبل
تعميرات انواع 
مبلمان راحتی 
کالسيک، استيل
حمل و نقل رایگان
09198856490

پیمانکاری  ساختمان
و

مشارکت در ساخت و ساز

ساعت تماس  16    الی   20
09021115775

پذیرفتهميشود

نقاشي ساختمان 
رنـگ روغــني، پالســتیک،
 مولتـــي کالر، کناف با اکیپ 
مجرب مشاوره و بازدید رایگان 
)قيـــمت تــوافــقي( 

09055639055

گازرساني غالمي
و تــفکـیک کنـتور 
کلــــي و جــزئي
  و جــابــه جــایي

0۹1۸7001775
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غات
بلي
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ت

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

ماشیـــن لباسـشویي  و...
.م09181112507

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
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ما

ت

نقاشي ساختمان 
رنگ روغني متري 4500 تومان 
رنگ پالستيک متري 3500 تومان

با کيفيت عالي و تضمين 

09035340232
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ی

غات
بلي
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ت

خریدار انواع ضایعات
ازقبیلآهن،چدن،مس،
برنجووسایـلمــنزل
بهغیـرازوسایلچوبي

09184428371

ت.م
ت.

فـرش هــای 
نو و کهنه شما را 
خــريـداريم

09187089782
وع09358199394

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت وام
ضمانت

ساعت تماس 16 الي 20

پذیرفتهميشود

09188130531
وام

ت
نوب

با 

بهترين 
خريدار

رونمــايي از کــتاب 
غیر از تو کجا سراغ دارم اي عشق 
سـراینـــده:جنابآقايسیاوشدیهیمي

مکان: تاالر شهيد آويني 
پنج شنبه 27 دي ماه از ساعت 16 عصر

هفتمین نمایشگاه گــروهي 
عـکس 

)هنرجویان کليه دوره هاي آموزشگاه هنر هگمتانه(
 آغـاز 22 لغايت 27 دي ماه 
بازديد همه روزه از ساعت 1۶ الي 1۹

مکان: بلوار بعثت مجتمع شهید آویني نگارخانه استاد زنگنه 
مدیر آموزشگاه هنر هگمتانه جناب آقاي عباس عربزاده 

گــهی شآ یــر پذ
3 8 2 6 4 4 0 0

10006066 پذيرش آگهی 
پيامـکی
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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

نوید صامت 09189082004     یوسفي 09189082003

همـدان پـرينـتر
اولین و قوي ترین بورس فروش کاالي استوک )پرینتر، مانیتور LCD و LED، میني کیس(

کلیه پرینترها داراي 5 سال گارانتي طالیي + 10 شارژ کارتریج رایگان مي باشد
آدرس:همدان، بلوار خواجه رشيد، روبه روي اداره اماکن، کوچه سراپيچي، محوطه چمن کبابيان

@hamedan-printer :کانال تلگرام

0۸1-342352۹7-342774۹4-0۹1۸7034042

قاليشويی فنی بحری برتر سال 93
درتابستانوزمستاندرخدمتشماست

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

حتی در سردترین فصول سال با دستگاه های تمام اتوماتیک فرش های شما خشک خواهد شد
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تلــگـرام: 
hegmatankala97

اینستاگرام: 
hegmatan kala2آقــاي فرش

فــرش فرهي
فرش بزرگمهر
فرش مهستان
فرش اميران 

قیمتوکیفیتتضمینشده

فروش ويژه محصوالت برندهاي برتر فرش کشور

ل رایگان سراسر کشور
ارسا

 09307309850-09189008155
32532525  -  32533525-081  بــا مديريت نجفی  

تهيه غـذای امـيــر
) اوليــن بــودیــم و بهترین خواهيم ماند(

آدرس:میدان امام، خیابان شهدا، پشت بانک آینده ، تهیه غذای امیر

پیک رایگانتعداد ۱00
 پرس به باال تخفیف ویژه
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ت

بـــــا خریــد حــضـــوری از 
اشــانتیون ما برخوردار  شوید

کوبیده              5/000
جوجه                5/000
نگین دار            6/000

مرغ                    6/500
وزیري                6/500
جوجه مخصوص 6/500

خوراک ها چلو خورشت روز       6/500
چلوکوبیده                  7/000 
چلو جوجه                   7/000

چلو نگین دار               7/500   
چلو مرغ                      8/000

چلو وزیري                  8/000         
چلو جوجه مخصوص  9/000 

توجه  توجه

فروش ویژه زمستانه پرشین چوب آغاز شد 
کار در اقساط 4 ماهه، بدون بهره در اسرع وقت 

آدرس: همدان، خيابان کرمانشاه، پايين تر از سه راه زماني پرشين چوب 

0۹1۸۹14۸575

فروشگاه ايرانيان مجری طرح حمايت از توليدات ملی در استان همدان

 قابل توجه همشهريان محترم همدان 
عرضه لنت خــــودرو بــدون واسطه 

کیفیـــت عــــالـــــــي 
گـــارانتــي معتــــبــــــر 
قیــمــت استنـثنـــایــــي 

 لنت پژو 405، سمند پرشيا 53000 تومان، لنت پرايد و روآ
 32000 تومان ، لنت ال۹0، 75000 تومان، لنت سمند ملي و

 ريو و تيبا ۸0000 تومان
 خيــابان صنعت )قليـاني( روبروي پاساژ وليعصر مجتمع خدماتي ايـرانيان

09187120900اطالعات بيشتر با شماره زير تماس بگيريد
@campeiniranian لينـک کانـال:
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