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تلفن
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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
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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
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اتــو بــار  ايـران زمــين
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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(

پيک موتوري 
پيــشـتاز 
بانکي- امور انجام
روزانه خـریدهاي
)جابجــایي کـاال(

تنها با پرداخت 3000 تومان 
081-38279704
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فوري  فوري   
نيـازمند ضامن )يا سند 
ملکي يا وثيقه( براي وام 
بانکي 5 ميليارد توماني 
)با پــورسانـت عالي(

.م09187048178
ت

ت.

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 مهدیه،نرسیده به میدان پژوهش 

رستـــــوران مجـــــــــــــلــــــل رویــــــــــــال 1
شعبه  دوم: همدان،دهکده توریستی گنجنامه، طبقه پایین تله کابین گنجنامه 

رستـــــوران مجـــــــــــلـــــــــل رویـــــــــــال 2

09182060790-09188145850
081-38372002-38372001

*مجهزبه3سالنمجزا:سالنهمایش،سالنVIP ولمکده 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

آموزشــگاه فنــي وحــرفه اي خـالق
 ICDL آیا مي دانید که داشتن مدرك فني وحرفه اي دوره

جهت استخدام در ادارات، سازمان ها و شرکت ها مورد نیاز می باشد.
ثبت نام دوره هاي مختلف كامپيوتر، 

نمايندگی آموزش نرم افزار مالی سپيدار و هلو


 طرف قرارداد كميته امداد ، طرح حکمت نيروهاي مسلح
آدرس: خیابان بوعلي، سر پل یخچال، کوچه مخابرات، آموزشگاه خالق

09185046080 - 32514126-32514166-32532844 IC
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آموزشگاه خالق نماينده بنياد ICDL ايران
مجری برگزاری دوره های ضمن خدمت فرهنگيان

نقاشـي ساختمان 
رنگ روغني متري 4500 تومان 
رنگ پالستیک متري 3000 تومان
) مشاوره و بازدید رایگان،قیمت توافقی(

)با كيـفيت و تضمين(
09372088029
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فـرش مقـدم 
خـريد، فروش و تعويض 
انواع فرش هاي ماشيني و 
دستباف به باالترين قيمت

.م09036375560
ت

ت.

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

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

09186103649-32514717

.م
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کتــــاب هــاي
 دست دوم شــما  

را خــریداریم
)کنکوري، دانشگاهي، 
ضايعات، کاغذ باطله(
كتابخانه شخصي 
شما را خريداريم
09226106692
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فروش يا معاوضه 
بــا خــودرو 
مغازه اي به متراژ 5 متر 
واقع در خیابان اکباتان 

09198116272
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تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

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: 930111

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

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
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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(

كار در تهران با جاي خواب و حقوق مناسب 

32522295-09908110429
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وعدفتر كارخانه: همدان، برج پاستور، طبقه7 واحد7
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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

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

به يک مدير فني جهت همکاري 
در آژانس گردشگري نيازمنديم 
09357991553 تــرابي  استـخدام

آموزشگاه زبان سفیر
میدان بعثت، آموزشگاه زبان سفیر )مراجعه حضوری(

نقاشـي ساختمان مدرس زبان انگلیسی و کارمند  اداری
رنگ روغني متري 4500 تومان 
رنگ پالستیک متري 3000 تومان
) مشاوره و بازدید رایگان،قیمت توافقی(

)با كيـفيت و تضمين(
09384109550
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تهیه نقشه پروانـة ساختماني 
اخذ پايانه کار، تهيه سند براي امالک عادي، نقشه برداري، ترسيم 

نقشه از بيلت، معرفي مهندسين معماري، عمران، مکانيک، برق 
ذیـــصالح مجــري

081-3252083109189113670
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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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آگهــی فــروش
سرقفلی يک باب مغازه با متراژ 9 متر واقع در خيابان 
باباطاهر بازار زرگرها،پشت مسجد بهبهانی، پاساژ طال،

طبقه همکف،قيمت مغازه با توجه به قيمت گذاری توسط 
اتحــاديه طلــا و جــواهر و معتمدين محل صورت گرفته و 
قيمت پيشنهادی به ميزان 750 ميليون تومان می باشد.

1-فروش سرقفلی مغازه فوق الذکر به صورت ششدانگ کامل 
و وجه آن باید کامل و در یک مرحله پرداخت گردد.
2-کلیه اسناد و مدارک مالکیت در دفتر محل پذیرش 

پیشنهاد های خرید قابل رؤیت خریدار خواهد بود.
3-افرادی که تمایل به خرید دارند از مورخه 97/10/8 

الی97/10/14 پیشنهادهای خرید خود را به آدرس:همدان،
خیابان پاستور،روبروی داروخانه شبانه روزی قانون،پالک 55،

طبقه دوم، واحد چهار از ساعت: 16:30 الی 20 تحویل  نمایند.

09182055389
09120139705
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کاغذ دیواری 
پوستر سه بعدی

طراحی و اجرای کناف
پارکت و کفپوش

آسمان مجازی
قرنیز به قیمت کارخانه

به يــک فروشنده با تجربه خانم 
جهــت کار در لباس عروس واقع 
در ميرزاده عشقي فقط شيفت صبح 
وعنيــازمنـديم 09395454891
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نیازمنــد یک مکانیک 
خبـــره و باطري ساز و 
جلوبندي با درآمد عالي 

09188190319

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

به تعـدادی وردست 
و وردسـت چرخکار 
جهت کار در توليدی 
سری دوزی نيازمنديم
آدرس:همدان، شهرک 
مدنی، فلکه حسن آباد

09101538641

دفتر خدمات پس از فروش شرکت 
ايـران رادياتور در استان همدان

تلفن: 38263636            فکس: 38266229
آدرس:همدان، خیابان طالقانی چهار راه امیر کبیر
 پــالك 190 طــبقه فوقانی فـــروشگاه مــعتدل

ساعت کاری از 
وع۸ صبح تا 13 ظهر
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تلفن پذيرش آگهي: 38264400 - 2081 پيامک: 10006066
niaz@hamedanpayam.comایمیلارتباطبانیازمندیها

شماره تلگرامی واحد نيازمندی: 09105398964

به یــک شاگرد مکانیــک 
دســـــت  بــــه آچــار
 جهــت کار  در تعمیرگاه 
ماشین های بنزینی نیازمندیم
)ترجیحًازیر25سال(

09183139286 

امـالک شـهر
پذیرش آگهي به صورت 

تلفــني از ســطح شهر

هنرستان، روبروی درمانگاه كمال آباد
38330540-081 صالـــحي

خريد،فروش،رهن ، اجـاره

بــه تعدادی محدودی
 پيـک موتوري به صورت 

تمـام وقت و نيمه وقت
 جهت فعاليت در آژانس
 پيک موتوري نيازمنديم
.م09183131642

ت
ت.

به یک  وکــیل 
خـانم مجــرد  و 
مجـرب نیازمندیم 
ساعت تماس: 9 صبح الي 14

.م09180104310
ت

ت.

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

معاوضه ،مشارکت در ساخت
خريد فروش، رهن و اجاره

38322709-38321666
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اجاره یک طبقه راه جدا
 دو بر، بر بلوار 85 متري، تر و تميز، 
مرتب )براي همه شغل ها مي شود: 

دفتري، شرکتي، مطب، آرايشگاه، بيمه 
و...( رهن 20 ميليون تومان+ اجاره 

1/500/000 يا رهن کامل داده مي شود 
)باالي جواديه باالي دامپزشکـي( 

.م09109187620
ت

ت.

به يک نفر خانم با ظاهري 
آراستـه جـهت کار در 
کافـي شاپ به صورت 
نيمـه وقت  نيازمنديم 

09398520709
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نیازمند آشپز ماهر جهت 
همکاري و شراکت در 
سود فروش به صورت 
درصــدي مـي باشیم 

)با  بازنشسته هم همکاري مي نماييم(

09183118493
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به تعدادی پیک موتوری 
با درآمد روزانـه بــاالی 
60 هزار تومان نیازمندیم
)اعتبار آگهی تا 40 روز(

09368143591
09120258019

به يک منشي خانم 
آشنا به سيستم هلو 
نيــازمـنـديم 
091۸5929060
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ی ا
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به يــک کـارآموز جهت نصب و 
راه انــدازي آسانـسور با مدرک 
حداقل ديپلم ترجيحًا فني نيازمنديم 

وع09186263236
من
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کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به یـک نفر راننده یا شاگرد دست 
به  فرمان جهت کار با کامیون بنز باری 
نیازمنـدیم 09185082860

به تعدادی همکار خانم جهت کار 
تراش و شستشو دوغابی در اللجين 
نيـازمنــديم 09028119517

به تعـدادی چرخکار 
و  وردسـت چرخکار 
خانــم  نــیازمندیم
09182058898

به تعـدادي ويزيتور 
آقـا با موتور جهت 
پخـش و تــوزيع 
مواد غذايي نيازمنديم 
09116419227
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ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

دفتر فنـی مهنــدسی و 
مشاور امـالك 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

کـــد:2532
خيابان گلزار - نبش کوچه سماوات
متــراژ:100 متر مربع طبقه دوم

 تک واحدی فول امکانات،سه بر نور  
ســال ساخــت 1390 -2 خوابه

قيمت هر متر مربع : 5/000/000 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

کد:3530
بـر 45 متری اعتماديه - پايين تر از 
کانکس انتظامی متراژ: 167 متر مربع 
طبقه پنجم  تک واحدی فول امکانات 
تراس ، ،سال ساخـت 97 ، 3 خـوابه
قيمت هرمتر مربع: 7/200/000 تومان

کـــد:2072
ميدان بعثت - کوچه عظيمی

متراژ:130 متر مربع  طبقه چهارم  
فول امکانات ،پارکينگ بدون مزاحم 

ســـال ســـاخت 96 ، 2 خوابه
قيمت هر متر مربع: 6/900/000 تومان

فــروش مــلک 

رهــن و اجــاره

کـــد:4035
متــری ذوالفقار - 8 متری ميالد 
متـراژ زمين: 220 متر مربع  زيربنا:

120 متر مربع دو و نيم طبقه 3 خوابه 
قيمت کل:  1/600/000/000 تـومان

کـــد:4001
اعتماديه - کوچه ذکريای رازی متراژ:

230 متر مربع ، دوبلکس ، 50 متر تراس  
80 متر حياط ، دوبر نور ، سال ساخت 88
قيــمت 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:3516 
سعيـــديه- متيــن 3
متــراژ123مترمـربع  ، 

طبقه اول ،فول امکانات پارکينگ ،
سال ساخت 1390 ، 3 خوابــه 

قيمت هر متر مربع :  6/900/000  تومان

کــد:7006
بلوار بعثت - خيابان انديشه متراژ:110 متر مربع 
طبقه چهارم تک واحدی پارکينگ بدون مزاحم ، 
فــول امکـانات  غرق درنور ،سال ساخت 97

قيـــمت :130/000/000 تومان رهـن کـامل

به یــک نـــفر  هـمکار 
تراشــکار  و  یــک نفر 
همکار جوشکار نیازمندیم 

09199183700
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به یک نیروي خانم جهـــت  
شســتشوی  سفــال نــیازمندیم

)تمام وقت و نيمه وقت( 09332194671
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نيـاز بـه چند کارگر حرفه اي
جهــت کــار در کــارواش 
نیــازمندیم 09183188202

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به یــک حسابــدار 
خانــم  با تجـــربه 

ترجیـــحًا  ســاکن  
بلوار عالقبندیان نیازمندیم
.م 09188150179

ت
ت.

به تعـــدادي نيـروي  لعاب کار 
و سياه قلم کار با تجربه و تميز کار 
نيازمنديم  )حوالــی جانــبازان(

09374140336 

به یــک نـفر نیـروي مــاهر
 جهت کار در کارواش نیازمندیم 

09375524757

فـــروش 
يک باب مغازه 2 طبقه داراي 
بـرق و تلفن )باالبر( واقع در 
خيابان شهدا، سرگذر، سراي 
ميـرزا کاظم، قيمت توافقي 

09123951162
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تهيه غذای مادر پذيرش انواع: 
)سفارشات محدوده پُل غدير(

081-34232333

بــه تعدادي وردست چــرخکار، 
اتوکـار مزدي دوز آقــا يا خـانم 
جـهت کار مانتــو  نيازمنــديم
.م)آموزش کامل(  09130939230

ت
ت.

به یک فروشنده خانم مـجرب
 در کار مانتوفروشي نیازمـندیم 

.م09130939230
ت

ت.

نيازمنـد تعدادي بازارياب آقا 
)با حقـوق و مـزاياي عالي( 

09333172693

به 2 نفر خانم جهت بسته بندي 
گــز و شکــالت )اللجين( 

.منيازمنديم 09183106084
ت

ت.

به 2 نفر خـــانم مســلط به نقاشی
 روی سفال در اللجـین نیازمندیم

09908110051  
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تما

مشارکت دلخواه 
با سرمایه گذاري در یکي 
از معتبرترین و مطرح ترین 
رستوران هاي فعال شهر 

ع09187109901
و
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ی ا
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ت

فــــروش مـنزل 300 متر 
واقع در روستاي سنگستان داراي 

امکانات کامل) قیمت 120 میلیون( 
09217670646

فـروش فوري آپارتمان 
82 متــري، چهــــارراه 
شــریعــتي، ابــتــداي 

کاشانــي، طبــقه سوم، تک 
واحدي بــدون آســـانسور، 

پــارکینگ بــدون مزاحم
09380140741

فرصــت شـغلي
جــذبنیــرويپـاسارگاد

وع09186780042
من

دا م
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

به 2 نـفـر همکار آقا آشنا به 
امالك جهت مشاوره و همکاري 
وعنیازمندیم 09188157970
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استــخدام رايـگان 
راننده در اسنپ همدان 
با درآمد مــیلــیوني  
ساعت کاري دلخواه 

.م09189018106
ت

ت.

به 2 نفر کارگـر خانم
 جهـــت تـراش و 
شست وشو  و نقاشي 
روي سرامیک  نیازمندیم

09198112276

به تعدادي چرخکار  و   وسط کار خانم 
جهت کار در توليدي شلوار نيازمنديم 

)امامزاده عبدا...( 09353559074

ت.م
ت.

آژانـس ديـبا
به تعــدادي اپــراتور 

خانــم جـهت همکاري 
نیازمند است )نیمه وقت(
09183180096

به تعــدادي آقــا یا 
خانــم جهت کـار در 
شرکـــت  مــهندسي 
با حقوق ثابت نیازمندیم 

081-32520831
ساعت تماس: 17 الي 19:30

به یـک هــمکار خانم یا آقا 
با روابط عمومي باال نیازمندیم 

ت.ت.م09187104179

به تــعـــدادی 
فــروشنده خـانـم
 با حـــقــوق   و 

پورسانت عالی نيازمنديم
.م09128943387

ت
ت.

به چــند نفــر بازاریاب 
خانــم جــهت پخش 
مواد غذایي نیازمندیم 
با پايه حقوق 1/400 هزار 
تومـان و پورسانت عالي 

09032760348-09184454220
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09120203395-09184100040

شرکــت اسـکالره  تهــران
جهت تکمیل کادر فروش خود در استان همدان استخدام مي نماید.

شرایط:داشتنمدرکتحصیلیحداقلدیپلم

مــزايــاتعدادجنسيت سمت رديف 
3آقا بازارياب 1

حقوق ثابت + بيمه+ پورسانت + هزينه اياب و ذهاب 
3خانمبازارياب2

1خانممنشي 3
حقــوق ثــابت

1خانمحسابدار 4
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به 4 نفر همکار خانم  با ظاهری 
آراسته  با  روابط عمومي باال 

جهــت کــار در کــافه
    نیـــازمنـــدیــم 

)هــمراه با آموزش 
کامـــاًل حرفه اي(

توسط يکي از اعضاي 
آکـادمي قهوه ايران

09380917139
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دعــوت به هــمکاري 
از آرایــشـــگـــراني
کــه در تمام زمینه هاي 
آرایشي حرفه اي هستند 

1- شينيون کار 
2- مکاپ کار 

3- اصالح کار 
4- اپيالسيون کار 

5- ناخن کار و تاتوکار 
اولويت با كساني مي باشد كه داراي 

مشتري و سابقه كار مي باشند.
09382614275

به يـک منشي خانم
 با روابط عمــومي 
باال و مــسلط بـه 
کامپيوتر نيازمنديم 
مراجعــهحــضوري:

ازساعت10الي12و17الي19
آدرس: همدان،بلوار مدني، ابتداي
 امیر کبیر،جنب کوچه برج قربان 

)نمایــندگي ســامـسونگ(
081-38251496
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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 كوچه لعلي ساختمان پاسارگاد 

شرکتحسابداريآریاچرتکههگمتان

وع
من

ا م
يد

 اك
تی

غا
بلي

س ت
تما

بــه تــعــــدادي 
چـرخـکار ماهر و نيمه ماهر 

راستــه  دوز  نـيازمنديم 
تسويه نقدي و کار دائمي 

09189129060
آدرس: حوالي بلوار شاهد، 
نزديک باشگاه صخره نوردي 

فروش زمین به 
متراژ هـزار متر 

واقع در روستاي آبشينه 
کوچه شهيد علي عبادي 

09217670646

081-32525348

مجتـمع آموزشي فني و حرفه اي آزاد 
هـنرسـراي عسـل بانو )ويژه بانوان(

با امتیاز رسمي از سازمان فني و حرفه اي وابسته به وزارت کار و 
امور اجتماعي برگزار کننده دوره هاي آموزشي در رشته هاي زیر:

1- آشپزي، شيريني پزي، سفره آرايي 
2- طراحي دوخت )نازک دوز، لباس شب، ضخيم دوز(

3- ســوزن دوزي های سنتی و مدرن) سرمه دوزی، پته دوزی( ربان دوزی-
پولک و منجوق دوز، رشــته دوز، نقاشي روي پارچه و...

4- هنرهاي تجسمي: هنر در خانه 
5- مديريت برنامه ريزي امور خانواده، مهارت هاي سالم زيستن 

6- قالي بافي و گليم بافي

* ارائه گواهینامه بین المللي، پرداخت شهریه به صورت اقساط
آدرس: همدان، بلوار مدني، كوچه آقاجاني بيگ 
روبروي سازمان اوقاف، كوچه شهيد فراهاني

از بین عالقمندان هنرجو مي پذیرد
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09183186367-09189106944

قابل توجه پزشکان و همشهريان محترم

شهید شکری 
مـــوحــد

ارائهخدمات                     همراه

با
درپلـــیکلــیـــنـیک
فیلموتعرفهیدولتی

راديولوژی

آدرس:همدان، چهار راه عباس آباد،
 بلوار خواجه رشید، روبروی بانک سپه

@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.

به چنــد نفر بازارياب مجرب 
در زميــنه ی کـرکره برقي
 و دوربــين هاي مـدار بسته
 جهــت کــار در دفــتر
 فنـــــي،مهنــدسي با

 پورســانت عالي نيازمنديم 
09199196198
09188122290



niaz@hamedanpayam.comایمیلارتباطبانیازمندیها

3 شماره 2515   ضميمه رايگان شماره 3375 روزنامه همدان پيامتلفن پذيرش آگهي: 38264400 - 081  شماره تلگرامی واحد نيازمندی: 09105398964

تسهیالت
وام

بازار فـرش
امانت فروشی

نقاشی خدمات
متــفرقه ساختمانی خـــریـــدار 

ضایعات و آهن
آموزشگاهتعمیراتموبایل

با 13 سال سابقه درخشانعالءالدين

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

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

ت.ت.م

آمــوزشگاه  سـالـن 
تخصصي عروس گل مينا

آموزش بيش از 20 رشته
 در آرايشگري با مدرك معتبر

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

09358661663

صد
در

ا20
ب

یژه
فو

خفی
ت

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

خریــدار انـواع 
فـرش هاي کـهنه

با20درصدباالتر
ازقیمـتواقـعي

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

تعمیرات 
ساختمانی

تعميرات انواع 
لبـاسشويي
فقط در منزل
خيابان شهدا نظربيگ
نـــادری

ع09186108405
نو
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دا 

کي
ی ا

ات
يغ

بل
س ت

ما
ت

بهترین خریدار ضایعات 
آهن، آلومینیوم، مـس، 
درهاي پارکینیگی  ، درب
 و پنجـره و... در محل
09182147665
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خریدار انواع ضایعات
ازقبیلآهن،چدن،مس،
برنجووسایـلمــنزل
بهغیـرازوسایلچوبي

09184428371

ت.م
ت.

بـــهتـرین 
خــریــدار

ضايعات آهن، آلومينيوم 
و فلــزات رنـــگي

دردربمنزلشما
09187125336

گازرساني غالمي
 و تفکـیک کنـتور 
کلــي و جــزئي
  و جــابه جــایي
وع09187001775
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توجه  توجه

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

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

09189148575
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خریدار ضایعات آهن 
چــدن، آلومینیوم   و 
مس و لوازم خـانـگي 

09182112624
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نقاشي ساختمان 
پالستیــک، روغني، بلکا، مولتي کالر 
و زیرســازي کاغذ ماستیک با اکیپ 
مجرب در اسرع وقت پذیرفته مي شود 

)قيـــمت تــوافقي( 
)بازديد و مشاوره رايگان( 

09387663085
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نقاشي ساختمان 
رنـگ روغــني، پالســتیک،
 مولتـــي کالر، کناف با اکیپ 
مجرب مشاوره و بازدید رایگان 
)قيـــمت تــوافــقي( 

09055639055

انجـام انـواع 
مدل کوتاهـي 
ژورنـالي و...

)کامـــاًل  رایــگان( 
وع09106538255

من
دا م

اکي
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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.

وام
ضمانت

ساعت تماس 16 الي 20

پذیرفتهميشود

09188130531
وام

ت
نوب

با 

بهترين 
بهــتــرين خريدار

خريدار ضايعات
 آهن، آلومینیوم، مس در محل 

09369720306

ت.م
ت.

خــدمــات  بــــرتر
 تمـيزي را از 
مـا بخواهيد

 نظــافت راه پــله، پارکينگ، 
منــازل، ادارات و ارگـــان ها  

توســط خانم  09358800569

ت.م
ت.

خــرید و فـــروش 
فـرشهاينووکهنه
09188126302-09182172747
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فـرش هــای 
نو و کهنه شما را 
خــريـداريم

09187089782
09358199394
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انجام کلیه امور خدماتي از قبیل: نظافت راه پله، 
شرکت ها، ادارات، منـــازل  مســکوني و مدارس 
)با بهترين کيفيت و کمترين هزينه(

09182171065

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

با کيفيت عالي و تضمين 

09338113898
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فـروش روغن زيتون 
مستقيم از باغات طارم 

روغن زیتون با بو و بي بو 
قیمت 25 تا 35 هزار تومان 

09104325579
09127728867
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آموزش لعاب کاري 
فقط 40 هزار تومان 
)با معرف کار(
م09185781324

ت.
ت.

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.

پیمانکاری  ساختمان
و

مشارکت در ساخت و ساز

ساعت تماس  16    الی   20
09188130531

پذیرفتهميشود

قیچی هرس پنوماتیک
09189524120
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ن 
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انجمن جوانان سپيد پارس ) دفتر همدان(

پوستر صنایع دستی نمایشگاه دانشجویی
زبیده احمدی

زینب اختر
طیبه ساالری آزاد
ریحانه اطمینان

زهرا سهرابی
زهرا داوری

زهرا شالی ورکانه
مریم رضایی

راضیه گنج خانلو
مریم ملکی
حدیث گودرز

سمیه نیک جو
شیما نژاد محمد قلی مسکن

پریسا بادامی
نفیسه نظافتی

گلسا جوشنی همدانی
زهرا قربانی

مژگان حمید
سحر کیانی شکیب صبا دادنجانی

پرستو شیدایی دهقان پور
زهره روحی

فرزانه طاهری تکاب
زهرا طهماسب پور

غزال عبادی
هاجر ظهرابی

مهناز فیض الهی
کیانا کیانی

الناز قادری بابایی
مهسا محمد ویسی

فاطمه قاسمی
کیمیا مراد توفیق

زمــان:8 الــی 12 دی ماه 1397مکان: مجتمع  شهيد آوينی
ساعت بازديد: 10 الی 12 - 16 الی 18

اجــاره صندلي آرايـشگري در 
سالن وي آي پي با بهترين امکانات 
)فقـط افـراد ماهر تماس بگيرند(

09390292269

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

مینمايد استفاده   ضد  حساسیت   ، ضدلک  باكتريال  شويی  قالی  اين  شستشو  باالی  كیفیت  منظور  به 
میشود عزيز  همشهريان  های  قالی  شستشوی  كیفیت  رفتن  باال  باعث  كه 

 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 اولین بار در سطح استان با دريافت يک بار هزينه شستشو جهت تمیزی هر چه بیشتر و كیفیت 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 خشک کردن قالی ها در فصل سرما

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

نقاشی ساختمان
با نازلترين قيمت پذيرفته می شود

رنگ     پالستیک        با    مصالح   متری      4      زهار   تومان
و روغنی متری 6 زهار تومان
09365225477
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آدرس: همدان، ابتد اي خیابان مهدیه، روبروي دبیرستان شریعتي، ساختمان پیام                                                                    تلفن : 38264400     10006066            09105398964

دوشنبه 10 د ی ماه  سال 1397 
شماره2515  ضميمه رايگان شماره 3375    روزنامه همدان پيام

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

زینالعابدینان09199106800
همدان،خیابانگلزار

گـــروه مـعماري 
کالسکــه چــوبي
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*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 استوك )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 اماكن، كوچه سراپيچي، محوطه چمن كبابيان

@hamedan-printer :كانال تلگرام
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در سـاعات اوج مصرف برق
 17 الــي 21 از مــصارف 
ضروري جدًا خودداري کنيد.

ساعـــات اوج مــصرف برق 
در نیـــمــه دوم ســـال از 
ساعت 17 الي 21 مــي باشد.
شرکت توزيع نيروي برق استان همدان

تخفیف 30 درصـدی
 تا آخـــر دی مــاه

دکوراسیون داخلي عباسی

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

هایگالس
HI GLASSES Vacuum

وکیوم
MDF

امدیاف

09182917255

20% OFF
ديوار پوش،کناف،سنگ،کابينت 3 بعدی اجرا می شود

نقاشي ساختمان 
رنگ روغني، پالستیک، 
مولتی،كناف، اكرولیک،
 بـا بـــهترين كیـفیت
و  نـــازلترين قـیمت
.م09104485919
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تمامی ساندویچ ها تنوری و بدون 

حتــی یک قطره روغن می باشد

پیک رایگان تا محدوده مشخص

فروش ويژه )محدود( کرکره برقي، 
درب اتـوماتيک و دوربين مدار بسته
كمترين قيمت باالترين كيفيت 
خــدمــات 24 ســاعتــه 

حتـــي روزهــاي تعــطیل 
با 15 سال سابقه و اکیپ مجرب نصب

09199196198
09188122290
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