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تلفن
SMS
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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 حمـل اثـاثيه اسـکان
■ با كادر مجرب

■ حمل كاال به تمام نقاط كشور با مجوز رسمي
■ بيمه كامل اثاثيه

دســـت به ســـياه و ســـفيد نــزنـــيد!!

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع 09104450079-38320018-38320019

ر لـوندبـا ا
* حمل اثاثيه،جهيزیه، مبلمان، حمل كاال به تمام نقاط كشور

* بيمه كامل اثاثيه،مجوز رسمی، كادر مجرب

09188114102-32717001-32717002
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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

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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IRAN ZAMIN

3136081-
09183118683

فـــروش
يک واحد آپارتمان 66 متری به صورت 
خـشک سال ساخت93 يک خــوابه 
به قـيمت 200 ميليون مکان خيابان 
تختی کوچه مرادی مجتمع گل سرخ

09183153935
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س ت
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به یــك نـــفر خانم
 با تحصیالت حسابداري 
جهــت كار در شركت 
ســاختــماني نیازمندیم

09184023564
09187089186

نيازمند مغازه حداقل 
40 متر جهت فست فود 
ترجيحا بـاالی شـهر
 يا خيــابان مـهديه

09101590827

قالیشویي ناز
شستشوي انواع 

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

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

32548968-32547938
سه راه شهرک فرهنگيان، جنب سردخانه ميالد

شمارهمجوز0172802418

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

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

بهترین آجیل فروش شهریم...!

آجيل لبخند
طعموكیفیتيكهتاكنونتجربهنكردهاید!!!

اطـــالعــیه
اواخر سال 1375 و اواسط سال 1376 خيابان بابــاطاهر   
امـــانت  به  داخـل مســجد ميــرزا داوود نــوزادي 
گذاشته شده بود از اقوام و کساني که از وابستگان ايــشان 

بگيرند. تلفن تماس  اين شماره  با  اطالعــي دارنـد لطـفا 
09183121656

کلينيک ساختماني عمارت
■ چــوب تــرمــووود 

■ كركره برقي و جك اتوماتیك

@kilinikemarat09183149683-09381667212

تماستبلیغاتیاكیداممنوع

)هر آنچه نياز ســاختمان

 شماســت در يک مجموعه(
■ نما و تابلوی كامپوزیت 

■ نماي سنگ مصنوعي استونیت

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

09185436800 زارعـی
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دانشجـویـان  و 
فارغ التحصیالن

09125711257

آقاي شيخي 09184080320

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

آدرس: همدان،جاده کرمانشاه،باالتر از فلکه مريانج، جنب اسقاط خودرو
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خريدار انواع ضايعات و آهن آالت 
لـــوازم خانــگــی، درب  وپنــجره هـای 
آلــومینیومی، شوفاژ خانه، رادیاتور و پکـیج

09184059424 کریمی   09187004525 زراعتی

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

 قاسمی09199015045-09219452817

گروه صنعتي نوين برتر
 INDUSTRIAL GROUP

NOVIN BARTAR

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

تعویض دروپنجره بدون هيچگونه تخریب و خرابي
UPVC تعميرات هرگونه دروپنجره

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

تخفیف ویژه 30 درصدی تا آخر آبان

UPVC
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ن قيمت ممکن
با نازل تري

امانت فروشي 
مهــدي

لوازم خانگي و اداري شما را 
با قيمت مناسب خريداريم 
09188176407-32522719
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09188173307

طراحي و اجـراي 
انــواع شـومـينه

 و بـاربـي کـيو
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نقاشــی ساختـمانی هاويلوکـس
به صورت سنتی وماشینی 

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

با هزینه كار ساده طرح های جدید 100 درصد تضمینی و قابل شستشو با گارانتی 15 ساله، 
مولتی كالر، مولتی كاور،كنیتکس، اكرولیك،چرم   نما و كاغذنما بر سطوح گچ، سیمان، آجر، سنگ، فلزات و...

081-34421018-09337403785-09189228528
رنگآمیزیابزارهایفلزاتودربهایچوبیرایگان
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09185436800

فروشگاه پوشاك زنانه
 و بچـگـانه کـورش

10 الي 25 هزار تومان
ارزان سراي واقعي

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

@poshak kourosh

09183129338      081-34285500      34295155

موسسه حمل اثاثیه

باسبدرایگانپارسـيان

وعتضـمين            با مجوز رسمی
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وعدفتر کارخانه: همدان، برج پاستور، طبقه7 واحد7
ممن
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سرمـايه گذاری مطمئن
بادرآمدحاللوهرمقدارسرمایه

در كــــارخانه تــــولیــــد مــواد غذایی

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

خريد و فروش ملک شما در 
کمتـرين زمان ، کاملترين 
فايـلينگ آپارتمان ، خانه 
ويـاليي ، باغ ، نـوسـاز 
و... در همـدان و تهران

 مهندس محمدي 09109802790

  به يــک فـرد مـجرب  
جهت نگهبانی از مزرعـه 
کشاورزی  بــه صـورت 
شبانه روزی نيــازمنديم 

)حداکثر  سن 35 سال(
09186322015

ساعتتماس:9الي14و17الي20
081-38371553      09050483630

یك رستوران معتبر جهت همکاري به افراد ذیل 
با حقوق و مزایاي عالي + بیمه نیــازمــند است

2 نفرآقا پيـــتــزازن 

2 نفر آقا ســوخـاري زن 

2 نفرآقا سانــدويـچ زن 
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پيک موتوري 
پـيـشـتـاز 
حمل سريع و مطمئن کاالهاي شما 

سفارشات خريد انجام کليه کارهاي 
اداري و بانکي 

همدان، آرامگاه بوعلي 
اداره پست مرکزي

-32534313
32533939-32533737

جهتتكمیلكادرخودرستوران لندوك
نیازبهافرادذیلدارد:

خانم یا آقا2 نفر ظــرف شـور

خانم یا آقا3 نفرسالــن كــار 

آقــا4 نفرپيك مـوتوري

خانم یا آقا2 نفرآماده سازي مواد 

خانم یا آقا2 نفرســـاالدزن 

آدرس: همـــدان بــلوار بعــثت باالتر از چهـــــارراه 
لنـدوک رستــوران  اميــران  ســـعيدیه روبــروي هتـــل  

09128855035

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

) رنـــگ آمـــیزی كنــاف(
)با كيـفيت و تضمين(

وع09372088029
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ت.ت.اكیداً.م پیگرد قانونی دارد.

وام يـک روزه
09189117678 -09189117262



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

شماره تلگرامی واحد نيازمندی: 09105398964
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فــروش آپــارتمان134متری
تک واحدی طبقه6،فول امکانـات
دوبــرنــور،بـدون مشرفـيـت

120ميليون رهن،40ميليون وام بافت 
فـرســوده 590/000/000 ميليون

فروش آپارتمان ميدان بعثت 
85متری،فول امکــانــات

 بـدون آسانسور ودارای 150 
متـر تراس،قيمت 380ميليون

فــروش آپـارتــمان 
84متری شهيد زمانی،سال 

ساخت89.طبقه2فول امکانات 
بسيار عالی،فاقد آســانسور 

قيمت330ميليون،کد)124(

پــيــش فـــروش 
آپــارتمان شهيد زمانی 
طبقـه دوم،متراژ115،
شهريـور98، تحويـل  
400مـيليون قيمت کل 

فروش آپارتمان 132متری 
استادان،3خواب،بصورت 

خشک،پارکينگ اختصاصی 
قيمت850ميليون)کد96(

ن بـــا خیـــا
زمانی  شهیــد   
081-38277712

با مدیریت برق زدگــان 
09225907562

فــروش آپارتمان شهرك 
مـــدرس94متری ،فول 
امکانات،طبقه5،ساخت93، 
قيمت 440ميليون، کد)84(

فروش ملـک واقع در مهديه 
170متـر زمـين،دو  و  نيم طبقه 
هر طبقه 150متر،دارای 150متر 

زيرزمين با ارتفـاع باال،115متر 
مغـازه.قيــمت  5 مـيليارد

فــروش آپارتمان  115 متری 
 تک واحدی شهيد زمانی،طبقه3 

بصورت خشـک،480مـيليون

اجاره آپارتمان 18متری 
حافظ 100متری طبـقه2 
فول امکانات،رهن کـامل 
70ميليون، تخفـيف دارد
اجـاره آپارتمان140متری شهرك 
مــدرس طــبقه چهارم،140متر 
تک واحدی فول امکانات پارکينگ 
اختصاصی،رهن کامل 120مـيليون

فــروش يـا معاوضه باغ 
در همدان واقع در بلوار ارم

09383963940
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معــاوضــه
تهـران- هـمدان

کامــران 
وع09378239797
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به 2 نفـر كارگــر خانم
 به صورت تمام وقت جهت 
سالــن قــارچ  نیازمندیم

09918931181
09185016610

فـــروش قــطعه زميـن به 
متراژ 3000 مـتر واقع در روستاي 
پهــن آبـاد روبروي خـانــة 
وعبهــداشت  09183113197
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شركتپخشسراسریایران
صنایع غذایی شیرین عسل
در راستای تکميل كادر فروش و توزیع اقدام به جذب 
فروشنــده )ویزیتور( تلفنی خانم و راننده می نماید.

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

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

 09376344219
081 -32569247   

به دو نـفر خـانم مجرد 
شاغل و يا دانشجو جهت 
هم خانه شدن نيازمنديم 
1 میلیون تومان رهن + 
100 هـزار تومان اجاره

وع09180157780
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به تعداد 40 نفر راننده 
بــا خـــودرو بـدون 
كمیسیون جـهـت كار 
در 1838 نـــیازمندیم

09180014317

به تعدادی لعاب کار 
حرفـه ای جهت کار 
مينا کاری نيازمنديم
09188127612

به چنــد نــفر خیاط ماهر
 و نیــمه ماهر نیازمندیم

.م09188193419
ت

ت.

به تعــدادی نیروی كار جهت كار در 
مجتمع خدمات MDF كاج نیازمندیم
1- منشی خانم با روابط عمومی باال

2- طــراح خــانم مــسلط
 به طراحـــی 3 بعدی كابينت

081-32743556
وع09187775651

من
دا م

كی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

به چنـد نفر ويزيتور خانم يا آقا 
جهت بازاريابي نيازمنديم  با حقوق 
.مو مزاياي عالي 09198368549

ت
ت.

به تعدادي قالــب بند ساختمانی 
و آل موتوربنـد  مـاهر و نيمه ماهر 
نيازمنديم )مـحل کـار: جورقان(
.م09183126981-09900296981

ت
ت.

اجاره یك باب مغازه به متـراژ 
10 متر دو بر خیابان بوعلي، پاساژ 
وحدت 4 امتیاز 09187184930

نيــازمنــد پيــک پيــاده
 جهت توزيـع نيازمنـدی ها می باشيم

) مراجعه حضوری(
آدرس: همــدان، خيــابان مهــدیه روبـــروی 
دبيرستان شریعتی واحد2 نيازمندیهای همدان پيام

به تعــدادي راننــده خـــانم
 با خــودروي مــــدل بــاال 
جهـت کــار در آژانس نيازمنديم 

وع09354153871
من

دا م
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به چنــد نـفر 
چرخـکار خـانم 
نيــازمنــديم 

09033338405

وع
من

دا م
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

نيروي  تعــدادي  به 
کار آقـا جـهت کار 
در بســتني فروشي 
نيــازمنـــديـم 

شــرایط ســني
 18 الي 25

وع081-38385996
من

دا م
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به چند نفر چرخـکار و 
اتوكار وردست چرخکار 
خانم یا آقا جهت كار در 
تولیـدي مانتو نیازمندیم 

.م09365341352
ت

ت.

فروش دو واحد دوبلکس واقع 
در پـرديس به متراژ 265 متر 
نوساز با کليه امکانات  مهندس 
محـمدلـو 09355121422

فروش آپارتمان 125 متري 
سـه خـواب ، خوش نقشه و 
خوش ساخت واقع در شهرك 
مـدرس قيمت متري 4700
مهندس زندي 09186099370

فروش آپارتمان نوساز 65 متري 
واقع در شهرك مدرس معماري 
ايــراني اسـالمي مهندس 
محـمدي 09361432525

فـروش آپارتمان 170 متري 
واقـع در سعيديه سه خواب 
پارکينگ بدون مزاحم ، دوکله
قنـبـري 09185000355

فــروش آپارتمان نوساز جهان نما 
120 متــري ، دوکــله ، نما سنگ 

رومــي ، بسـيــار خوش نقشه
 و خوش ساخت متري 8/000/000
مهندس محمدلو 09355121422

فروش فوري واحد 140 
متري واقع در برج بعثت 
قيمت متري 5/000/000
لو  محمـد  مهــندس 

09355121422
فروش يک واحد 250 متري 
دوبــلکس واقع در سعيديه 
نوساز کليد نخورده با طراحي 

تخصصي معـماري به قيمت 
کامال مناسب مهندس محمدي 

09361432525
فروش فوري تعدادي واحد 

مسکوني در برج تنديس 140 
متــري ، 170 متري ، 210 
متــــري طبقات مختلف
قنبري 09185000355

یك تولیدي مانتو، پالتو زمستاني
جهت تکميل كادر خود از افراد 

ذیل دعوت به همکاري مــي نماید

5 نفر خانم يا آقاچرخکار 
وردست 
5 نفر خانم يا آقاچرخکار 

3 نفر خانم يا آقااتوكار 

09186113166
بااجرتباالوتسویههفتگي

بــاغ رستــوران ســاحل 
افراد  از  تــکميل کـــادر خــود  جــهت 
مــي نمايد: همکــاري  به  دعـــوت  ذيل 

1- سالن كار                2- ظرف شور 
09189500589

وع
من

دا م
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
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
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

نيــازمنــد کــارگر 
کـارواش ترجـيحًا ماهر 

09188146552

.م
ت

ت.
به چـند نفـر كـارگر آقا جهت 
تراش و شستشو كارگاه دوغابي 
.منیـازمنـدیم   09189023209

ت
ت.

به تعــدادي فــروشنده خانم
 با تــجــربه نــيازمنــديم

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

ت.ت.م09183133307

به يک منشي خانم به صورت تمام وقت
 و با روابط عمومي باال جـهت کـار در 
دفــتر تزئينــات ساختمان نيازمنديم

09189010346

.م
ت

ت.
به یـــك رویــه كــوب 

با حقوق عالی نیازمندیم
.م 09182057881

ت
ت.

به یــك حــسابدار 
خــــانم  بـــا تجربه  

مسلط به نرم افزار سپیدار 
هلـــو ترجیـــحاً  ســاكن
 بلوار عالقبندیان نیازمندیم

09188150179 .م 
ت

ت.

به تعـــدادي نيـروي
 لعاب کار و سياه قلم کار با 
تجربه و تميز کار نيازمنديم
)حوالــیجانــبازان(
09374140336 

وع
من

دا م
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به چند نیــروي خـانم جــهت كــار  واحد 
تولیدي كیك و كلوچه واقـع در اللجین نیازمندیم

سرویــسرفــتوبرگشت
حقوقماهیانه800هزارتومان

ساعت كاری:8 صبح الی 17     ساعت تماس:15 به بعد
وع09183122022

من
دا م

كی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

نيـاز بـه چند کارگر حرفه اي
جهــت كــار در كــارواش 
نیــازمندیم 09183188202

وع
من

دا م
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

استــخـدام 
غيـرحضـوري 
دانشجویان عزیز در سراسر استان

 با عضویت در شبکه كارت اعتباري و... 
ضمن برخورداري از بیمه عمر و 
بـازنشستگي رایگان مي توانید به 

صورت فعالیت غیرحضوري درآمد 
میلــیوني مــاهانه داشته باشید 

جهت كسب اطالعات بيشتر 
فقط حضوري 09182111271

به یــك نــفر 
رویــه كوب كار 
جــهت كار در 
تولیدي  مبلمان 

راحتي نیازمندیم 
09185020407

وع
من

دا م
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به يک منشی خانم مسلط 
به طــراحی در زمينه ی 
دکوراســيون داخلـی 
با روابط عمومی بـاال به 
صورت تمام وقت با حقوق 
ثابت و پورسانت نيازمنديم

آدرس:همــدان، خيــابان 
خواجــه رشيد بــاالتر
 از اداره گاز،کابينت آراد

وع09129749824
من

دا م
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

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

.م
ت

ت.

به 2 نفر كارگر خانم 
جهـــت شـســـتشو 
 و تراش زدن سفال دوغابي

 در اللجــین نیــازمندیم 
ت.م09187116148

ت.

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

09183156435

به یــك كــارگر 
ساده جهت كار در 
رستوران نیازمندیم 
.م09188142553

ت
ت.

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

 )حقــوق و مــزایــاي عـــالي(
وع081-32675121-09369296575

من
دا م

كی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

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

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

081-32676050
وعترابي09184406965

من
دا م

كی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

رهـن و اجـاره مطب 
يا کلينيک دندانپزشکي
 یك واحد 110 متري با سه اتاق، یك سالن انتظار، 
آبدارخانه و سرویس بهداشتي با 30 سال سابقه 

دندانپزشکي، خيابان بوعلي، پاساژ محمدي،
 طبقه دوم، در حال حاضر مطب دندانپزشکي
 200 ميــليـون رهــن ،2/800/000 اجـاره 

09182211168

وع
من

دا م
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به یك نفر شاگرد جهت 
كار در آرایشگــاه زنــانه 
.منیازمندیم  09186115988

ت
ت.

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

@Shiri-amlan.

آدرس: هـــمدان، ميدان 
باباطاهر، جنب بانک ملت

081-34228617   09392332723

وع
من

دا م
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به تــعـــدادي 
نیروي سیاه قلم كار 
حرفه اي نیازمندیم 

.م09339826482
ت

ت.

دفتر فنـی مهندسی و 
مشاور امـالک ولیعصر

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

فروش آپارتمان

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

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

رکنی - کوچه سعید متراژ: 92/5 متر مربع  
تـــک واحدی فول امـــکانات، سـال 

ســاخت 93 ،2 خوابه قیمت
هــر متر مربع: 7/000/000 تومان

پــردیس - عبــاس دوران
متراژ:71 متر مربع  طبقه سوم
سال ساخت 83 ، یــک خوابه

قیمت هر متر مربع: 4/600/000 تومان

فــروش مــلک 

رهــن و اجــاره

سعیــدیه بــاال - انتهای 12 متری متین، 
جنوبی متراژ زمین: 200 متر مربع  زیربنا:
123 متر مربع چهار ونیم طبقه 3 خوابه 
قیــمت کــل: 3/200/000/000 تومان

18 متری ذوالفقار - انتهای 18 متری میالد شرقی، 
جنوبی متراژ زمــین:200 مــتر مربع  زیــربــنا:
120 متر مربع قیمت کل: 1/400/000/000 تومان

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

 انــباری کال 5 واحد فول امــکانات
 قیمت: 35/000/000 تومان رهن  کامل

پـــردیس - 24 مـــتری ســروستان
متراژ:130 متر مربع، 3 طبقه ،طبقه اول 
تک واحدی سال ساخت:97 ، 3 خوابه 
قیمت: 110/000/000 تومان رهن کامل

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

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

amlakvalieasr081 :صفحه ی رسمی اينستاگرام
آدرس: همـــدان - کــوچه مشکی -

 بـــر 18 متـــری ذوالـــفقار
مديريت: مهندس عبادی مجد

فروش باغ به متراژ 1000 تا 2000 
يلفان  بر جـاده  هــزار متــر 
نرسيده به سد اکباتان قيمت توافقی

.م09125663416
ت

ت.

فروش یا رهن و اجاره مغازه اي 
به متراژ 24 متــر با بالـکن واقع
 در برج پاستور  09188117276

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

فتوشـاپ نيازمنديم
09354148458

وع
من

دا م
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به یــك نقــطه جوشکار 
آقا نیـازمندیم و 2 خـانم 
جهــت كـار در كارگاه 
قفــسسازی  نــیازمندیم

09185019804
به يـک هـــمکار سپـرساز 

جهــت فـعاليت در يک واحد 
مستقل در يکي از خيابـان هاي 
خوب و پرترد همدان نيازمنديم 

)با حقــوق كــافي(
09367221503

به یــــك  آشــپز 
فست فود كار نیازمندیم 
جهتكاردرفستفود

081-38212272
09185445724

به يــک نفر خانم
 جهــت فــروش 
اينترنتي محصوالت 
گيـاهي نيازمنديم 
09188158361

رهـن و اجاره
آپارتــمان 51 مــتــري، داراي 
پاركينگ، شيك و نوساز، كابينت، 

MDF، پکيج، كف سراميك، شوفاژ، 
از همــه لحـاظ عالي بلوار كاشاني 
رهن 15 ميليون + اجاره 380 هزار تومان 

081-382528502-32516730
.م09396591466

ت
ت.

شرکـت پويش جاودانه پارس جهت
 تکميـل کادر فروش خود احتياج

 به چند نفر بازارياب آقا و خانم دارد
 شامخی  32533117-19     09124930586

.م
ت

ت.

به دو نفـر نيـروي ساده آقا جهت 
کار در کارگاه دوغابي داخل شـهر 
اللجين نيازمنديم 09189106064

به ســه نـفر پیــك مــوتوري 
جهت كار در فست فود نیازمندیم 
آدرس:همدان،خیابانمهدیهفستفودآقاجون
081-38378038     09198033424-09187002079

وع
من

دا م
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به چند نفر چرخکـار 
ماهر مانتو دوز خـانم 
یا آقــا نیـازمنـدیم 

09189146518
.م081-32646552

ت
ت.

به تعـــدادي خـانم و چرخکار 
زيگــزال دوز جـــهت کــار 
در تــوليدي شلوار نـيازمـنديم

)امامزاده عبدا...( 09353559074

ت.م
ت. به يـک شـاگرد جـهت کار

 در رستـوران نيـازمنديم 
09364059713

به چنـد نیـروي لعاب كار 
خانم با سابقه كار نیازمندیم 

09195869932

به چند نفر اتو کار خانم 
جهت کار در تـوليدی 
پوشـاك  نـيازمنديم
)شهرکولیعصر(
.م081-34270330

ت
ت.

به تعــــدادي راننده  با خــودرو
 مــدل بــاال )ترجیحًا ساكن شهــرک 

بــهشتي( جهت همکاري در آژانس 
)بیمارستان بعــثت( نیــازمندیم 
مراجـــعهحــضوري
آدرس:همدان، شــهرک بهشتي 
ميدان الله، آژانس آشناي الوند 
.م09188156295-09181116718

ت
ت.

به یك شاگرد جهت كار در تعویض 
روغني و كارواش هگمتانه نیازمندیم
حقوق ماهيانه 1/000/000 تومان  کار  دائمی

09368115396

وع
من

دا م
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

يک رستوران معتبر جهت تکميل کادر خود 
از افراد ذيل دعوت به همکاري مي نمايد 

1- سالن كار )گارسون(
2- ساالدزن 

 برای اطالع بيشتر با اين شماره تماس بگيريد 09186268202

به يـک صـافکار نيمه ماهر و يک 
نقاش اتومبيل ماهر جهت همکاري 

09189064892 نيازمنديم 

اجاره يکباب مغازه
 به مساحــت 20 مــترمــربع 
واقــــع در شهـرک گلخانه 
بوعلــي همدان )امزاجــرد( 
واگذار مي شود جهت تماس 
با شماره تلفن 09217961285 
تمــاس حــاصل نمــاییــد.

وع
من

دا م
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

فـروش زمين به متراژ 180 متر 
بيــن خيابان اراك و خضريان 

)زمــيــن دو کــله اســت( 
ت.م09189094001

ت.

فوری

به یك همکار سپر ساز جهت 
فعالیـت در یك واحد مستقل
 در یکـي از خیابان هاي خوب
 و پرتـردد  هـمدان نیازمندیم 

)با حقـوق کافـي( 
09367221503

به چنـد نفر آقا و  
خانم جهت همکاري 
با بيـمه نيازمنديم
پاره وقت و تمام وقت
مدرک دیپلم به باال
09186368082
09188103126

وع
من

دا م
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت
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هیچ شعبه ای در سطح استان همدان ندارد و تمامی  شور قالی های خود را  از لحاظ كیفیت و كمیت 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 خشك كردن قالی ها در فصل سرما

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

نوين چوب
نمایندگي انحصاري محصوالت 
كمـــپـــارس در هــمـــدان

فروشواجرايانواع
ديوارپوش، كفپوش، كناف، پاركت، كفپوش، قرنيز 

آدرس: هــمدان،انـتهاي 
خيابان الغدیر)عالقبندیان(

09183112698       بيات
09183195474        طهماسبي
تلــگرام  09185440527

وع
ممن

دا 
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

تما

امـانت فروشي 
بــرزگــر 

لوازم منزل شما 
را بـا بـاالترين 
قيمت خريداريم
09188127175

وع
من

دا م
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

فروش انواع دستگاه های تصفیه آب خانگی 
ویـــژه ســـراسر استـان همدان

081-38322171                                 09186758006

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

آدرس:همدان،خیابانمیرزادهعشقی،مقابلتاالرحافظمركز

تصفیه آب آکواجوی همدان

بــه یك ضامن دست 
چك دار بانك صادرات 
كه حسابش خوب كار 
كــرده باشد برای وام 
30 میلیونی با پورسانت

09187004525

وع
من

ا م
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 شريعتي، روبروی بانک ملي کارگشايي، ساختمان 110، طبقه 3

ت.ت.م

دیــوارنـویسي 
زیبانویسي، نقاشي 
09189143492

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

فروش وسايل مغازه از 
جمله تابلوی بزرگ  با چراغ 
تخـته MDF کولر آبي 
بزرگ، لوله و شيرآالت 

09109187620

وع
من
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يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

بــورس انـــواع
کاغذ ديواري هاي ايراني و خارجي

باقیمتبسیارمناسب
نقاشيسقفرایگان،قرنیزرایگان

پخشكاغذ)كليوجزیي(
تخفيف ويژه کارمندان طرف قرارداد با دانشگاه علوم پزشکي 

و آموزش وپرورش در اقساط 10 ماهه
خيابان عالقبنديان، روبروی دبيرستان عالقمنديان، 

دکوراسيون ماندگار
09180054172-09189073298-32747197

وع
من

دا م
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

خریدار ضایعات آهن 
چـــدن، آلومینیوم  و 
مس و لـوازم خـانگي 

09182112624
وع

من
ا م

يد
 اک

ی
غات

بلي
س ت

ما
ت

فــرش ســبز
خــریدوفــروش 
فرش هاي نو و کهنه

09182172747
.م09188126302

ت
ت.

اجــراي كــارهاي 
جوشکاری و برق كشي 
دفتركار،مغازهومنازل
قیمت نــازلتــرین با

09185025212
وع09183184302

من
دا م

اکي
ی 

غات
بلي

س ت
ما

ت

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

خــريــداريم
09186531232
081-32515783
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من

دا م
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

ایــزوگـام دلیـــجان

 قير و گـوني
 و آسفـالت 

09122577849-32666682

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

به یـك مسئول 
دفترخانم )منشي( 
مسلط به آفيس و فتوشاپ، 
مـکاتـبات  بــا  آشنــا 
نسبی  اداري، آشــنايي 
با  زبان انگليسي، داراي 
سابقه کار، مجرب و مجرد،

با ظاهري آراسته نيازمنديم 
09188171733

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

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

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

وام
ضمانت

ساعت تماس 16 الي 20

پذیرفتهميشود

09188130531
وام

ت
نوب

با 

بهترين 
خريدار

صنایع چوب رحیمي
دكوراسيون اداري، تجاري، 

كابيــنت و كــمد ديواري
سرویسعروسونوزاد
دربچوبي)نقدواقساط(

09188179355

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

09188125798

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

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

وع
من

دا م
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

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

با کيفيت عالي و تضمين 
وع09035340232

من
ا م

يد
 اک

ی
غات

بلي
س ت

ما
ت

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

وع09104485919
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت
بهترین خریدار ضایعات 
آهن، آلومینیوم، مـس، 
درهاي پاركینیگی  ، درب
 و پنجـره و... در محل
09182147665

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

گازرساني غالمي
و تفکـيک کنـتور

 کلي و جزئي  و جابه جايي 

.م09187001775
ت

ت.

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

ت
ت.

تعميرات انواع 
لبـاسشويي
فقط در منزل
خيابان شهدا نظربيگ
نـــادری

وع09186108405
من

ا م
يد

اک
ی 

غات
بلي

س ت
ما

ت

فـرش هــای 
نو و کهنه شما را 
خــريـداريم

09187089782
وع09358199394

من
دا م

كی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

فروشگاه ارزاني مادر
در خدمت همشهريان عزيز  روزه  استثنايي همه  و  با تخفيفات هميشگي  مادر  فروشگاه 

فرصتراازدســتندهید-كیفیتوقیمترامقایسهكنید

آدرس: همدان، فلکه مدرس، بلوار رجایي، بعد از باشگاه كارگران، جنب قنادي طهران، فروشگاه ارزاني مادر
تلفن:09386106671-34221783-081ساعت كاری:9 صبح الی 14 بعدازظهر 16 الی22 شب

@foroshgaharzanimadar :مکانال تلگرامي.
ت

ت. انـــواع حـــبوبات فـــله،بـــرنــج فله،چای فله،پنیر فله، به شرط كیفیت.
در صورت نارضایتی از جنس مورد نظر، جنس مورد نظر تعویض یا پس گرفته می شود.

محل توزیع بسته حمــایت غــذایی) سبد کاال(

قيمت فروشگاه )تومان(نام كاال
12900رب سحر شيشه ای

7900صابون گلنار
28800دستمال 10عددی اقتصادی خانواده

3400نوشابه كوكا كوال
1950پودر ژله

13500 ماست دبه سون )2/2 كيلویی( 
11500مایع دستشویی 2 ليتری رایش

6500دستمال 4 قلو توالت

بــه تـــعـدادی 
پيـک موتــوري به 
صـورت تمـام وقت

 و نيمه وقت جــهت 
فعاليت در آژانـس
 پيک موتوري نيازمنديم

09183131642

وع
من

دا م
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

فــوری
به 2 راننده مجرب پایه 
یك  ماهر با ماشین بنـز 
تــك بـاري نیازمندیم 
)با کلـيه مـدارك( 

09116997988
09183071589

بــه يــک 
تراکت پخش کن 
نيــازمنــديم 

38224401

وع
من

دا م
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

روزنامه همـدان پـيام 
و چاپخانه پـيام رسانه

جهـــت تکمیل كادر نیروی 
انسانــی به یــك كــارگــر 
با سابقه كاری نــیازمند است

ساعت مراجعه: همه روزه
9 صبح الی 13 ظهر

آدرس:همدان، خيابان مهديه روبروی 
دبيرستان شريعتی، واحد 4 کارگزينی

گــرد و خــاک موجــود در 
محیط از میزان بهره نور المپ ها 
مي كاهد و آنها را كدر مي سازد
شرکت توزيع نيروي برق استان همدان

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

https://telegram.me/bazarehamedan

اگر به دنبال آگهـی های استخدامی  مـی باشيد  
لطـفاً  بـه کانال تلگرامی زير  مراجعه نـمايـيد

جهـت عضو در كانال تلگرام نیازمندی  لطفاً 
عدد 5 را به شماره 09105398964 ارسال  نمایید.

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

 پیــا مــك 
نیازمنـدیــهای 
همــدان پــیام

10006066

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

فــروش انــواع لـوازم برقی
)دستگاه دیجيتال 75 الی 95 هزار تومان، گوشی تلفن ثابت 30 الی 55 
هزار تومان، آیفون  2 طبقه تصویری 550 هزار تومان،آیفون یك طبقه 

تصویری 350 هزار تومان،محافظ یخچال  35 هزار تومان، المپ 50 وات 
كم مصرف  15 هزار تومان، آیفون  2 طبقه صوتی 165 هزار تومان،جاروبرقی،
چای ساز، آنتن برقی، اتو مو، ریش تراش، سشوار، بند انداز و انواع لوازم برقی به فروش می رسد(
09182117955 باباطاهركوچهسماواتیان آدرس:همدان،خیابان



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

چهارشنبه 30 آبان ماه  سال 1397 
شماره2499  ضميمه رايگان شماره 3342    روزنامه همدان پيام

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

دستگاه کارتخوان بي سيم

مراكز خدماتي و فروشگاهي، فرهنگي و  ورزشي، اقامتي و پــذیرایي، 
مشاغل سیار و بازاریاب ها، شركت و نمایندگي هاي مسئولین و متصدیان 
امور مالي و وصول مطالبات، پیك موتوري، امور بیمه اي، فني و صنعتي 
نماینـدگي انحصاری شركت آذر پشتیان الکترونیك در استان هـمدان

ارائه به:

آدرس: همدان، ميدان پروانه ها، ابتـــداي بلـوار جــــهانيان، 
مجتــــمع تجـــاري پـــرديس، طـــبقه هـــمکف، واحــد 4

0 9 1 8 1 0 7 2 7 1 6
081-32640912

همه اصناف، حتي مشاغل 
بــدون جـواز کسب
 در اســتان هـمدان

ك با شما
ب بان

انتخا

وری
ل ف

ویـ
تح

پوز می ديم مـا خيـلی 

@j_razeghi

شما هم با خريد کارتخوان شخصي، حسابي پوز بديد
تمامی دستگاههای نو وكاركرده دارای كارت گارانتی دائمی ميباشند

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 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 ولمكده

زینالعابدینان09199106800
همدان،خیابانگلزار

گـــروه مـعماري 
كالسکــه 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

 09307309850-09189008155
32533525-081  با مديريت نجفی

تهيه غـذای
امـيــران

) اولیــن بــودیــم 
و بهترین خواهیم ماند(
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آدرس:ميدان امام، خيابان شهدا، پشت بانك آینده ، تهيه غذای اميران

پیک رایگانتعداد 100
 پرس به باال تخفیف ویژه
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بـــــا خریــد حــضـــوری از 
اشــانتیون ما برخوردار  شوید

6000 تومان
چلو كوبیده
چلو جوجه

{چلو خورشت
چلـــو مــرغ{

چلو وزیری
چلو نگین دار

دكوراسیون داخلي عباسی

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

هایگالس
HI GLASSES Vacuum

وكیوم
MDF

امدیاف

09182917255

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

وعسوخاری مخصوص تنور را امتحان كنید
ممن

دا 
اكی

ی 
غات

بلی
س ت

تما
تمامی ساندویچ ها تنوری و بدون 

حتــی یك قطره روغن می باشد

پیك رایگان تا محدوده مشخص
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