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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

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

وع
من

ًا م
يد

 اك
تی

يغا
تبل

س 
تما

IRAN ZAMIN

3136081-
09183118683

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

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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ًا م
يد

 اك
تی

يغا
تبل

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

خریدار لباس هاي 
بچـــگانه، زنـانه نو 
و لـوازم آرایـشي 

وع09380371651
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

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

09185436800 زارعی
وع

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

فروش خط تلفن ثابت
بـــه شـــمــاره هــاي 
)34509635 و 34509634(

در محدوده روبروی پادگان قهرمان

ت.م09183117204
ت.

ثبت نام تورمشهد مقدس آغازشد
حرکتهرسهروزیکبار
آژانس هگمتـانه ســفیر 

@offertour4034
۰۹۳۶۹۲۹۴۰۳۴

قیاسی  ۰۹۳۷۶۵۱۷۶۳۰

یــك قطعه زمین مسكوني 
به مــتــراژ 234 متر در
 2 قـــواره 117 متــري

 واقع در ابتداي روستاي 
چشین به فروش مي رسد

09371109661

سقف کاذب 
دامـــپـا 

چـوب تـرمـو 
09188126872

ت.م
ت.

کلينيک ساختماني عمارت
■ چــوب تــرمــووود 

■ کرکره برقي و جك اتوماتیك

@kilinikemarat09183149683-09381667212

تماستبلیغاتیاکیداممنوع

)هر آنچه نياز ساختمان

 شماســت در يک مجموعه(
■ نما و تابلوی کامپوزیت 

■ نماي سنگ مصنوعي استونیت

شركت مهر جم تاسيس 1368دفتر کارخانه: همدان، برج پاستور، طبقه7 واحد7
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سرمايه گذاری مطمئن

بادرآمدحاللوهرمقدارسرمایه
در کارخانه تولید مواد غذایی

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

کــار از مــا

%24

و تــولیـدی گــروه
کـاران آل ایده صنعتی

در طرح تعويض پنجره های قديمی
 با پنجره های دو جداره

در صورت تعويض 3 واحد همزمــان
 به صورت نقدی از تخفيف 5% برخودار شويد

نقد و اقساط شرايط ويژه
آدرس دفتر فروش: همدان، ميدان شریعتی

آدرس كارخانه: جاده تهران، شهرک صنعتی ویان
ع09359351834-09183189763 قادری
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ی ا
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طـرفقـرارداد
بافرهنگیانمحترم

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

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

بــالــغبـر
15شعبهفروش
درسراسرکشور
سامــانــه صـداي 

مشتري 09180125573

کا ل ا ن  ا گستر يس  تند شرکت  وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

تبلي
س 

تما

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

امانت فروشي 
مهــدي

لوازم خانگي و اداري شما را 
با قيمت مناسب خريداريم 
09188176407-32522719
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ی 
غات

بلي
س ت

تما به چند نفر نیروی خانم 
جهت بسته بندی کیك
 و کـــلوچه نیازمندیم

ساعتکاری7صبحالی5بعدازظهر
)شــهرک صنـــعتی بــهاران(
با سرویــس رفـت و برگشت

09338814994
به یــك نفــر منشي خانم 
با روابـط عمومي باال جهت 
کار در دفتر بیمه نیازمندیم 
)بهصورتتماموقت(

09182008895

09188123171

يک شــرکت طراحي داخلي جهت تکـميل کادر پرسنل خود از افراد
 واجد شرايـط از طـريق مصاحبه حضوري دعوت به همکاري مي نمايد.

مدرک شرايط جنسيتسمت 
سن تحصيلي 

کارشناس 
آقا/خانم فروش 

مسلط به امر 
فروش،

 روابط عمومی 
عالی ظاهري 
آراسته و مرتب

35کارداني 

آقا/ بازارياب 
خانم 

روابط عمومي باال/ 
سابقه کاري در امر 

فروش 
35کارداني 

40-گواهي نامه پايه دو آقا راننده 

نيروي 
40--آقا خدماتي 

سايــه گــشت
تور یك روزه قلعه رودخانـ  ماسوله

خدمات:صبحانه،ناهار)منوانتخابي(،پذیرایيبینراه،اتوبوستوریستي،
بیمهمسافرتي،راهنما،بازدیدازقلعهرودخانوروستايزیبايماسوله

تاریخ حركت: 22 شهــریور ســاعت 23
آدرس: همدان، خيــابان مــــيرزاده عشقي، روبروی خيــابان سعيدیه، 
ساختمان الوند، واحد 8، طبقه فوقاني رستوران دلتا  38265051-38265052

telegram:@sayehgasht

ت.م
ت. نقاشي ساختمان 

رنگ روغني متري 4500 تومان 
رنگ پالستیك متري 3000 تومان 
)باکیـفیتوتضمین(

09372088029
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09182017502

فروشگاه باطري اسکندري
Kia.hyundai.Toyota

آدرس: همدان، ترمينال اتوبوس ها، قسمت تعميرگاه

به تعدادي مدرس زبان انـگليسي 
مسـلط و با روحيه شاد جهـت کار 
با کودک و نوجوان در آمـوزشگاه 
کانون کودکان برتر اللجين نيازمنديم

09185067848
34529566-09184116641
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چاي و قهوه دستچین

https://t.me/Dastchincoffee
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کی

ی ا
غات

بلی
س ت

تما

آدرس:ميدان امام ابتداي خيابان شهدا   09128922310
خيابان شريعتي ابتداي چهارراه کبابيان قهوه ي ريو  

09122243175
خیابان پاستور روبروي اورژانس

کاشي هفت رنگ
کتــیبه نـــگاري اماکن 
متبــرکــه، مســاجد، 
حسینیه ها، سردر ادارات
09181115117
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ی 
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ت

تــور  مــشــهد 
ریلــي  و  زمیني
ويژه شهريور ماه باالي 
5 نفـر تخفـيف ويژه
09211244924

آيا سوخت ديزل داريد؟
فـروش شنـاور چاه 

3 فاز خورشیدي
رایــــگان رایـــگان

ضــمانت ســـال باصــــد
09103811880

گازرساني غالمي
و تفکـيک کنـتور

 کلي و جزئي  و جابه جايي 

.م09187001775
.ت

ت

فـرش نو و کهـنه 
شمـا را خريداريم 

09187089782
.م09358199394

ت
ت.

صنایع چوب رحیمي
دكوراسيون اداري، تجاري، 

كابيــنت و كــمد ديواري
سرویسعروسونوزاد
دربچوبي)نقدواقساط(

09188179355

خریدار ضایعات
بهصورتجزئيوکلي
باباالترینقیمتدرب
منزلباوزنکشيدقیق

09361088058-09395628120

.م
.ت

ت

توليدي مانتو فدک
آمــاده همــكاري 
بــا تـمــام مانتو 
فروش هاي سراسر 
اســـتان از قبیل 
دوخت و فروش
09185417590



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

شماره تلگرامی واحد نيازمندی: 09105398964
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به تعدادی خانم جهت انجام
ميکروبليدينگ ابرو نيازمنديم
 با کمترین هزینه

)فقطهزینهمواددریافتمیشود(

شماره تماس
09187120872

کلینـیك تـخصصي الكترو امداد
بابیشاز15کادرمجرببهصورتشبانهروزي

*آماده خدمات رساني در زمينه هاي برق کاري ساختمان، نصب و تعمير 
*آیفون تصویري و صوتي، نورپردازي، رفع اتصالي

*براي اولين بار در استان همدان
تعميرات نورپردازي نما بدون نياز به داربست

وع09334540803-09186726734-09182936194
من
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يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

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 شریعتي، روبروی بانك ملي کارگشایي، ساختمان 110، طبقه 3

ت.ت.م

بيــــمهنامه انــواع صـــدور
 اعم از اتومبیل، مسئولیت، بدنه، مسافرتي و... 
بــا نــازل ترین قیمت به صورت نقد و اقساط

09024583799
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يد

 اک
ی
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بلي
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ت

يــک باب مغــازه  17 متر، 
6 دانگ واقـــع در اسـدآباد، 

خـيابان صاحــب الـزمان غربي  
09332197473

لوازم خانكي کندري 
به يک نفر شاگرد ترجيحــًا جوان 
جهت کار در فروشگاه لوازم خانگي 
به صورت تمام وقت نــيازمنديم 

)مراجعهحضوري(
آدرس: همدان، خيابان اکباتان، 

بازار راسته خامه فروش ها، پالک 120

فــروش یا معاوضه با آپارتمان 
باغحــدوداًبـــهمتراژ3200متر،دیوارکشي،
فنسکشي،سنددردستاقدام،برقدردست
اقــدام،ساختمانآنتیک،استخر170هزارلیتري،
محوطهسازيشده،200عدددرختاصالحشده،
2حلقــهچاهپرآب،قوارهدوممـاشـینرو،با
امکاناتکامل،مبلهشده،روبرويتاالررازرنگینکمان

)باالتر از روستاي كشين( 09305471636
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فروش فوري باغ انگور  1500 متري
  16 بانه انگور کشمـش سفـيد و 
قـرمز  جاده کرمانشاه بعد از ايست 

بازرسي  قيمت توافقي 09186317908

ت.م
ت.

فــروش  مــنزل مســكوني 60 متري 
یك میلیون قیمت 60 میلیون، واقع در 
حصار حاج شمسعلي، کوچه نادر بیگي، 
ت.مبن بست آخر واحد یك 09187039820

ت.

فـروش ويال
 واقع در زيبا کنار

زمين 200 متر
 بنا 85 مــتر

 013-34418142
امالک ميالد

09111347462 ساالر

يــک باب کــارگاه حدودا 40 متر 
با کليـه ی امکانات واقع در ابتـداي 
خيابان تختي جهت انبار يـا کارگاه 
ت.ماجاره داده مي شود 09183135423

ت.

اجـاره پارکينگ بدون مزاحم 
ابتــداي خــيابان تختي

09189103199

مغازهتجاريبهمساحت32متر
خیاباناصليواقعدردهکده
توریستيعلیصدرباامتیازآب،
برق،گازبهفروشميرسد.

09198911971-09371754001

.م
ت

ت.

امالك نیكان
آرامگاه بوعلي، بلوار خواجه رشيد 

جنب كوچه تقوي )بانک حكمت(

معاوضه ،مشارکت در ساخت
خريد فروش، رهن و اجاره

38322709-38321666
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اجـــــاره 
یک بـاب منــزل مســکوني به متراژ 

190 متر،  بر خيابان، طبقه دوم، دو خوابه، 
راه جدا، انباري، با امـــکانات كامل، 30 
متري بني هاشم، جنب باشگاه بدنسازي 

مهرداد، رهن كامل 60 ميليون )یا جــهت 
مهـد كودک و انباري اجاره داده مي شود(

09182116064

فـــروش
یك  واحد 52 متري 
طبـقه دوم، شهرك 
مـــدني، فـاز یك

09330420200

وردسـت تعــداديچـرخكار، به
دكــمهمادگيزن ، اتوتكــميليزن
نيازمنديم ياخـانمدركارمانتو آقا 

۰ ۹ ۱ ۳ ۰ ۹ ۳ ۹ ۲ ۳ ۰

به تـــعــدادي
 مسئـول فروش بیمه 
با پــورسانت  عــالی 

نیــازمنــدیـم 
.م09188181863

ت
ت.

به تعــدادي نـیــروي 
ماهر و نیمه ماهــر )خیاط، 
نجــار و رویه کـــوب( 

جـهت کـار در تـولیدي 
مبلمان  راحتي نیازمندیم 

09185783007

خــــانم  حســـابــــدار  نيازمند 
آشنــــا  ترجــيحا  آقــا  يــــا  و 
بـــــا سپيدار و يک گرافيست جهت کار

 در دفتر روزنامه و چاپخانه مــــي باشيم 
ساعت مراجعه: 9 الي 13    مراجعه حضوري
 جهت تکميل فرم استخدام به واحد کارگزيني 

آدرس: ابتداي خيابان مهديه- روبروي دبيرستان 
کــارگزيني  4 واحد  پيام  ساختمان  شريعتي 

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

به مبلغ 30 ميليون تومان
ساعتتماس:19الي23

09182770881

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

نيازمــند سوله 800 متر به باال 
ترجيــحًا داخل شهر همدان به 
همراه سه اتاق جهت دفتر اداري 

وع09189031124
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

کــارآمـوز شيريني پزي 
نيــازمنــديم 

081-32526260

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

بـه یــك شــاگرد جــهت
 نقاشي سفال در کارگاه نیازمندیم

09189024191

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به چنــد نفــر کــارگر ساده
 جهت کار  در کارگاه MDF نيازمنديم
 ساعت تماس:  10 الي 12 و 16 الي 19

ت.ت.م09168396770

به تـــعدادي شـــاگرد اتوکار 
تكـمیـــلي زن بــه صـــورت 

حرفه اي با تسویه هفتگي نیازمندیم 
.م09183145880

ت
ت.

به تعــدادي چـرخكار و 
وردســـت  چــرخـكار 
مانتودوز و اتوکار نیازمندیم 

)تسويه هفتگي کار دائم(

09365341352

ت.م
ت.

به یـــك مــنــشي خـــانم حسابدار
 تــمام وقت آشنا به نرم افزار هلو جهت

 کار  در  دکوراسیون داخلي نیازمنــدیم 
آدرس:خیابانمیرزادهعشقي،روبرويمرکز

خریددلتا،دکوراسیونماهونیامحبي09189166500

.م
ت

ت.

شرکـــت راشيـــن ُدر
بهیکهمـکارخانمباروبطعمومیباالوتسلط
بهکامپـیوترجهتانجامامورادارینیازمندیم

) واقــع در شهــرک صــنعتی بــهاران(
ساعت تماس: 8 صبــح الــی 17 عـــصر
شماره  تماس: 09300628145

به دو نـفر خانم و 
دو نفر آقا جـهت 

کار رزويشن هتـل 
ترجيحا با سابقه کاري 
با روابط عمومي باال 
مـدرک تـحصيلي 

مرتبـط حقوق ماهي 
1/200/000 نيازمنديم 

09210818211

فــروش بـاغ 
حدودا1500ًمترواقع
درامــامزادهکوه،
منطقه قــیمت زیر

.م09375579833
ت

ت.

فــروش يا مشارکت در ساخت يک
 قطــعه زمين به مساحت 235 متر
 با پروانه ساخت 4 طبقه ميدان شاهد

ت.م09183134633
ت.

به تعدادي نيروي سياه قلم کار 
و لعـاب کاربا تجربه و تميز کار 
نيازمنديم 09374140336

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به یك پیــك مــوتوري جهت کار
 در تهیه غذا به صـورت تمام وقت و
 نیمه وقت نیازمندیم  09183129807

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به2نفرسالنکارآقاجهتکاردر
فالفـلسلفسرویسمامانجون
واقعدرمیدانباباطاهرنیازمندیم)به
صورتتماموقت(مـراجعهحضوری

به يک  نفرشاگرد جـهت کار 
در سفرخـانه نيـازمنديم

09398110307

به يک کـارگر آقا جهت کار 
مواد شيمـيايي  توليـدي  در 
09186058947 نيازمنديم 

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 یك نیروي MDF کار 
ماهر و  نیمه ماهر جهت
 کار کابینت نیازمندیم
آدرس: ميدان امام حسين،انتهای 

خيابان عالقمندیان، پشت ابزار فروشی 
موسعلی) دکوراســـيون انـــصاری(

09353637708  

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به یـك کارگر جهت 
نیازمندیم گل برداري  

09182093531
09183145502

به 3 نفر چرخکار خانم
 و ميــان دوز کارخانم، 

دو نفر پادو نيازمنديم
)تـيشرت مــردانه(

09355206898

به يــک کـارگر سـاده 
جهــت کار در آسيــاب 
پالستيــک نيازمنـــديم 
حقوق ماهيانه 1/200/000

ساعت کاري 8 صبح الي 18
09189062499

همیشهبهگشتباشایستهگشت
دفتر خدماتي مسافرتي شایــسته گــشت

طرف قرارداد با فرهنگيان و کارکنان دولت

*مجري تورهاي داخلي و خارجي )لحظه آخري(
*تور هوایي مشهد و کيش

 *تور قطار به مشهد
آدرس: همدان، ميدان جهاد، خيابان طالقاني، نرســيده به تقاطع فرهنگ، 

مجتمــع تجاري آوا، طبقه اول، واحد 3
شماره تماس: 09186057577-38277129-38277130

@shayestegasht :آدرس تلگرام
https://t.me/shayestegasht :وعلينک کانال

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت نماينده رسمی سازمان بازنشستگی کشوری در استان همدان

به 10 نفر نیروي آقا 
جهت وصول مطالبات 

اداره آب نیازمندیم
09182116089

فروش آپارتمان 
57 مــتري

واقعدرآزادشرقيخیابانآگاه
مجتــمعآرامروبرويآژانس
پیشرومتري3میلیونتومان

.م09212936998
ت

ت.

به يــک شاگــرد ســاده جهت 
کــار در فــروشگاه لوازم يدکي
 با حقــوق 600 هـزار تومــان 
نيـازمنديم  081-32641342

ت.م
ت.

به يــک مـــنـشي خــانــم
 با روابــط عــمـومي بــاال و 

آشنا با نرم افــزار هلو جهت کار در 
دفتر فنــي مهندسي نيازمنديم 
مـــراجعــه حضـــوري:
 خيابان بين النهرين جنب مسجد 

شريف الملک، دفتر فني مهندسي کيا 

09124543570

به چند نفر نيروي 
کـار جهت کار در 
فست فود نيازمنديم
09195995978

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.

به چنـــد نفــر شــاگرد
 آقـــا جهــت کـــار

 در بستني فروشي نیازمندیم
ساعتتماس:11الی21شب

09183164850-09123625133

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به تعدادي راننده مجرب با اتومبیل 
ترجیحاً دو گانــه سوز جهت کار
 در آژانــس بهــشتي نیازمنـدیم 

ت.م09189051091
ت.

فســـت فــود هــام هــام
جهتتکمیلکادرخودبهافرادذیلنیازمنداست

تعداد جنسيت عنوان شغل 

1 نفرخانم يا آقا پيتزا زن ماهر 

1 نفرخانم يا آقاسوخاری  زن ما هر 

2 نفرخانم يا آقاسـالن کـار 

1 نفر آقاپيک موتوري 

مراجعــه حـضوري 
ساعـــت 10 صبح 

الــــي 21 شب
آدرس: خيابان مهدیه، 
جنـــب بانك قـوامين 
.مفســت فود هــام هام

ت
ت.

به يــک فــروشنـده با تـجـربه 
آقا ترجيـــحا   بازنـشسته نيازمنديم   

 ساعت کاری 3 شب الي 12 ظهر 
.م09181115648

ت
ت.

به تعــدادي نيروي خانم نيازمنديم
حقــوق ماهيانه يــک ميليون تومان

)شرکــت فــانوس دانــش(
ت.ت.م09187142386

فروش باغ هزار متر
دارايامکـــاناتکامل،آب،
برق،گــاز،تلفـــن،فاضالب،
دیوارکشيشده،خانهباغ50متر،
بَرجادهآســفالــتواقع
درجادهمالیر،روستايیکانه

ت.ت.م09393121728

رهـن و اجاره 
يک واحد آپارتمان 50 متري واقع 
در ميدان رسالت ابتداي جــاده 
فقـيره طبقه اول با پارکينگ بدون 
مزاحم و 8 متـر انبــاري جـدا 
گـاز کابـينتي، کولر، موکت شده 

ت.م09183136066
ت.

به 2 نيــروی آقــا 
جهــت کــــار در

 بستنی فــروشی نيازمنديم
پایهحقوق:600هزارتومان

ساعتکاری:6عصرتا2شب

09184028667

به تــعدادي رانــنده با نیسان 
یا وانت بار جهت کار در تهران 
نیــازمنــدیم  09181114767

ت.م
ت.

به يــک هـمـکار خــانم
 جهت کار دفتـری نيازمنديم

09379043416
به تعــدادی نــیروی خـــانم در 
کــارگاه دوغـابی و لعاب کـاری 

 در شهرك صنعتی اللجین نیـازمندیم
 ) تراش، شستشو(  09188127612

به يک نيروي آقا جهت کـار در 
فست فود در شمال کشور با جاي 
خواب نيازمنديم 09189161062

بهیـکپیـکمـوتوری
ونظـافتـچینیازمندیم

09195660311

به 5 نفـر نيروي خانم 
و 5 نــفر نيروي آقا 
جهت کار در کارخانه 

سفال اللجين نيازمنديم 
09372676542

.م
ت

ت.

به يــک سالن کار آقا 
با تجـربه جهت کار در 
رستوران ساحل نيازمنديم

)سن تا 25 سال( 
.م09189500589

ت
ت.

به تــعـــدادي 
جوشــكار مـاهر 
نیـــازمــندیم 
.م09189090249

ت
ت.

به یك منشی خانم 
جـهت کـارهای 
دفتـری نیازمندیم
09198879081

به تعداد نامحدودي راننده خانم
 و آقا با خـــودرو )تاکــسي 
و شخصي( جهت کار در آژانـس 
آرمان و تاکسي اينترنتي اسمپ و 

پيک موتوري اسمپ نيازمنديم
)در 3 شيفت صبح، بعدازظهر و 
شب با درآمد باالي 2 ميليون(

09188198489

ساخـت کابیـنت و 
کــمــد دیـواري
بابهترینیراقآالتترك

لوالي آرام بند و ریل 3 تیكه ساچمه اي 
کابیـــنت متـــري 468 هزار تومان
 کمد دیواري متري 179 هزار تومان

ت.ت.م09358330649

نقاشي ساختمان 
رنگ روغني متري 4500 تومان 

رنگ پالستيک متري 3500 تومان 

با کيفيت عالي و تضمين 
09035340232

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

متــــــفــــــــرقـــه

به یك پیك موتور جهت کار در فست فود 
نیازمندیم ساعت کاری: 11 الی4 بعد ازظهر 

6 عـصـــر الی 11:30 شـــب 
حقــوق: یــك میلیون الی یك میلیون

سیصدو پنجاه هزار تومان 081-38268820

ثبت نام برق رايگان 
خورشيدی 3 فاز برای 
چاه های کـشاورزی

کرج، کمال شهر، بعداز پليس راه 
کمال شهر جنب شهرک افشاریه 

فروشگاه برق خـورشيدي 
09122346325-09108250020

به یــك مــغــازه 
منـــاســب داراي 
یـك چاه آب جهت 
کــارواش نیازمندیم
09391565789

پــذيـرش آگـهی  
نيـازمنـدی هـای 
همدان پيام تا ساعت 
18 عصـر می باشد
081-38264400

به یــك نــیــروي 
خانــم به صـــورت

 تــمام وقت نیازمندیم 
)مراجـعهحضــوري(

آدرس: همدان، بلوار خواجه رشيد روبروي 
بانـک كارآفرین سيسموني ني ني ناز 

.م
ت

ت.
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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 آرایشگري با مدرک معتبر

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

09358661663

یژه
فو

خفی
بات

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

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

وع09104485919
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

دعـــوت به 
مشــارکت

راه انـدازي  جهــت 
کنکور مرکز  فروشگاه 

09188121007

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

وام یـــك روزه
09189117262

09189117678 ت.ت.م 

آمــوزش
حسابداری عملی و کاربردی 

همراه با معرفی به بازار کار
صــد در صــد تــضمینی
09101364001

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

جــذب ســرمایه 
با سـود 30 درصد 
با تــضمین کـافي 

09900472104
.م09183154311

ت
ت.

ضايــعات شـما 
را خــريـداريم 
بهباالترینقیمت،درمحل
آهن،آلومینیوم،فلزات
رنگي،کرکرهبرقيو...
09186752915 علوی

وع
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ا م
يد

اک
ی 

غات
بلي

س ت
ما

ت

ديــوارنـويسي و زيباسازي 
مــدارس و مهدهاي کودک 

09189143492

کـــارواش سيــار نانــو
 بــدون آب  کارواش در محل 

09182176816-09187091018
09184404740

بامدیریتزینالعابدینان09199106800
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

کـلــیه ضــایعات آهن، 
آلـومینیوم و.. شما  را با  

بـاالتــریــن قـیــمت
 در مــحل خـریداریم

09188150873 
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جوشكـاري سیار
برق کشی،امور تاسيساتی

09186080082
نصبوسرویسکــولر

.م
ت

ت.

بهترين خريدار ضايعات، آهن 
آالت، آلومينيوم  با بـاالترين 
قيمت در محل 09182305046
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وام
ضمانت

ساعت تماس 16 الي 20

پذیرفتهميشود

09188130531
وام

ت
وب

ا ن
ب

بهترين 
خريدار

بهترین خریدار ضایعات 
آهن، آلومینیوم، مـس، 
درهاي پارکینیگی  ، درب
 و پنجـره و... در محل
09182147665
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تعميرات انواع 
لبـاسشويي
فقط در منزل
خيابان شهدا نظربيگ

نادری
وع09186108405
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عسوخاری مخصوص تنور را امتحان کنید
نو

مم
دا 

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
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ت

تمامی ساندویچ ها تنوری و بدون 

حتــی یك قطره روغن می باشد

پیك رایگان تا محدوده مشخص

فروشگاه تهويه سبز هگمتانه

بابايی 09185456894   صدری  09183128908 تلفن تماس:38219589

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

مشاوره، طراحی، اجرای پروژه های تاسیساتی

خدمات پس از فروش

پـــرده هـــوا
سیستم های آبگرمكن خورشیدی

سرمایش،گرمایش، تهویه مطبوع
وع

ً ممن
یدا

ی اک
یغات

س تبل
تما

نشانی:همدان،میدانرسالت،نبشبلوارچمران

نقد  و  اقساط

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

خــريــداريم
09186531232
081-32515783
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تعمــيرات مبل
تعميــرات انواع 
مبلــمان راحتی 
کالسيـک، استيل
حمل و نقل رايگان

09198856490
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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  همشهریان 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 خشك کردن قالی ها در فصل سرما

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

2220...0935شهرک مدرس حيات بخش1272

6053...0918درب کارخانه حق شناس 2365

5880...0937ششصد دستگاه جليلي3389

4721...0918مريانجقادري42720

6048...0912شهرک مدني کريمي51450

5490...0937فرهنگيان زارعي6769

4248...0918ديزجمومني7188

1186...0918بلوار زينبيهذوالفقاري 81425

0079...0918فلکه مدرس بابانظري91890

5690...0918منوچهري پرچمي 102391

تلفن آدرس نام و نام خانوادگي شماره رديف

5893...0918مدني پشت هالل احمر جاللي 1373

5379...0936بلوار خواجه رشيد ايرانپور2322

8320...0918حصار امام تيموري 3407

2788...930مدني اميد اکباتان کاکاخاني 4825

6029...0918شهرک مدرس زارعي5812

3292...0918پرديسارغوان6940

6002...0918شهيد زماني کريمي72545

5631...0918چرمسازينائيني82792

3120...0918درب کارخانه ظرافتي92333

7601...0918کبابيانکريمي 10771

0435...0918کمال آباد رجبي111725

9414...0918اعتماديه رضايي121392

0237...0918مريانج رستمي131520

9505...0935منوچهري احمدي141445

1138...0918فرهنگيان داوري151015

2025...0918مريانجنادري1625

7782...0918آدرس جديد منتظران1783

8629...0901درب کارخانه زارعي1844

6386...0918درب کارخانه طاوسي1992

7260...0990جواديه اخوان 20154

قاليشويي ايران زمين
اسامی برندگان قرعه کشی به مناسبت اعیاد غدیر و قربان

صورت اسامی برندگان یک تخته پشتی دست باف در قالیشویی ایران زمین

صورت اسامی برندگان شور 15 متر قالی ماشينی به صورت رایگان در قاليشویی ایران زمين

وع
ً ممن

یدا
ی اک

یغات
س تبل

تما



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 همكاري  همه عزیزاني که قصدشان 
رعایت حقوق مشتریان و همشهریان گرامي مي باشد سپاسگزاریم.

هـمشهري گـرامي

ســازمان  نیازمندي هاي همدان پیام

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

دوشنبه 19 شهریورماه  سال 1397 
شماره2470  ضميمه رایگان شماره 3285    روزنامه همدان پيام

www.Hamedanpayam.com
niaz@hamedanpayam.com  ایميل نيازمندیها

حرف )A( در برچسب انرژي، 
نشانه کمترین مصرف انــرژي
و بیشــترین بــازدهي است.

هنـگام خريد وسـايل 
برقي برچسب مصـرف 
انرژي آن دقت کـنيد.

081-34270286      09188149689

کابينت مهرداد
ازتولیدبهمصرفبامناسبترینقیمت

تولیدکنندهانواعکابینتهايمدرنآشپزخانه
کمددیواري،چوبي،فلزي،وکیومو...

با کیفیت عالی
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آدرس:همدان،خیابانتختی،روبرویبانکقوامین،
جنبمسجدامامزادهیحیی)ع(،تاسیساتامید

دکوراسیون داخلي عباسی

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

.م
ت

ت. هایگالس
HI GLASSES Lethronلترون MDF

امدیاف

09182917255-09185094485

قاليشويی خليج فارس
دارای مجوز رسمی از اتحادیه محترم

شماباشید برنده بار این شایــد

همراهقرعهکشیسکهطالدرهرماه

*بابهرهگیریازکارکنانمتخصصومجربافتخارداردخدماتخود
رابههمشهریانعزیزارائهدهد

*بادریافتهزینهیکبارشستشودوبارشستشوطبقموازینشرعی
وباموادشویندهضدباکتریالشستوشوینماید
* براقنمودنواتوکشیفرشدرمرحلهپایانیشستشوی

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

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

)شفاف سابق(

شستشوی کالسيک 
همراه با مواد 

شوینده نانو

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 مهدیه،نرسيده به ميدان پژوهش 

رستـــــوران مجـــــــلــــل رویــــــــال 1
شعبه  دوم: همدان،دهکده توریستی گنجنامه، طبقه پایين تله کابين گنجنامه 

رستـــــوران مجــــــلـــل رویــــــال 2

09182060790-09188145850
081-38372002-38372001

*مجهزبه3سالنمجزا:سالنهمایش،سالنVIP ولمکده

 قاسمی 09219452817-09199015045

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

با نازل ترین قیمت ممكنكليه اجناس همراه با ضمانت نامه كتبي معتبر

به صـــورت نقد و اقساط
UPVC

09187130072-09183169361-38251938

)قالیشویی نقشینه(

■ شستشوی انواع فرش، موکت،
 پتو به صورت اعالشويی

■ آب کشی کامل به صورت اصول شرعی
■ سرويس رايگان+ سرويس دهی به بهار، 

حومه و...
آدرس: همدان، شهرک اميرکبير، خيابان گلزار

ع
نو

مم
دا 

کي
ی ا

غات
بلي

س ت
ما

ت

قیمت ها با 20 % تخفیف محاسبه می گردد

فرصـت شغلي استثنايي 
سرمایه کم، درآمد باالي 2 میلیون 

09184419599
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تشخیص ترکیدگي
لولههاي5الیه،پالستیکي،
فلزيبادستگاهآلماني
09183111202 حاتم پور

081-32512828

امانت فروشی 
ســرگذر
32531510 

09373801275
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