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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 
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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
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(

اتــو بــار  ايـران زمــين
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من
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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(

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

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

09186103649-32514717
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ت.

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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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
به تعدادي چرخکار  و 
وردســت چـرخکار 
و شاگرد با حــقوق و 
مزاياي عالي نيازمنديم 

09183192948
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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(

کار در تهران با جاي خواب و حقوق مناسب 

وع32522295-09908110429
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هگمـتانه قالیشویی  کارخانه 
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

ع
ی اکيدا ممنو

س تبليغات
تما

وعدفتر کارخانه: همدان، برج پاستور، طبقه7 واحد7
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت
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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

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

)با كيـفيت و تضمين(
09372088029

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
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

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

09185436800 زارعـی
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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

فروش باغي به متراژ 700 متر، دو طبقه، ساختمان 
مجهز امتياز برق، استخر، چاه آب، سهميه آب هفتگي، 

انواع درختان ميوه، زير قيمت منطقــه 
09182100650

بلوار آیت اهلل نجفي، اول راه اللجین، بهار پشت شهرک فرهنگیان 
100 متري جلوتر از پمپ بنزین پارسه

به دو نفـــر 
پیک مــوتــوري 

جهت کـار در آشکده 
عبــدي نیازمندیم

38268219

آژانس هگمتانه سفیـر
تور یک روزه قم و جمکران

تــــاریخ حرکت 20 دي مــاه 
صبحانـــه، بوفه، نـــاهار، انتخــابي 

و عصـــرانـــــه 
زیارت مــــرقد حضرت معصومـــه 

و جمکران 
بیمـــه و مجـــوز، راهنمـــــا، 

اتـــوبوس تــــوریستي 
قیمت: 83 هــــزار تومان 

ظرفیت محدود 
32510314-09376517630

اصالح رايـگان 
مـوي مـردانه 
09389079827

خــوش نیــام
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به تعدادي مدرس زبان انگلیسي 
مســـلط و با روحیه شاد جهت 
کــار با کودک و نوجوان در 
آموزشگاه کانون کودکان برتر 
واقــع در اللجین نیازمندیم 

09185067848
وع34529566-09184116641
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 asp C#,CSS به يک برنامه نــويس آقــا يا خانم مسلط به

 اندرويد  نيازمنديم )ساعت پاسخگويي تا 8 شب(  09186129765

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

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

زمينـي به متراژ 1500 متر 
داراي 18 درخـت گـردو 
پربازده واقع در روستـاي 
سوالن با آب کافي و قابل 
کاربري جهت ساخت و ساز 
)قيـــمت تـــوافقي( 

وع09181112796
ممن
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غات
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به چنــد نفــر نــيروی 
خـانــم جهت بسته بندی 
کيــک و کلوچه نيازمنديم
ساعتکاری:7صبحالی17عصر
)باسرویسرفتوبرگشت(

شهرک صنعتی بهاران
وع09338114994
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 به يک شاگــرد خانم جهت 
لعاب کـاري در اللجين نيازمنديم 

09182934484

 به یک حسابــدار با 5 سال سابقــه کــاري جهت 
انجام کــارهاي پیمانکـــاري ساختمان نیازمندیم 

09181115247

جويـــاي کـــار 
 راننده پايه يک با مدارک كامل مي باشم براي ماشين هاي سنگين از قبيل

 اف ام تک و جفت، رنو ميدالم تک و جفت، تريلي اف هاش
09058543110

 09183121805 ناصری    09184111013

ویـالیی،مسکونی،صنعتیومرغداریوآالچیق

سقــف های شيــروانی
ســـاخت  و  طــراحـــی 
و اجرای انواع سازه های فلزی
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خريدار ضايعات آهن،آلومينيوم، 
مس به بــاالترين قيمت در محل 
09306589032-09186767266
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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 يک کارگر ماهر جهت کار 
در نقـاشي چـوب نيازمنديم 

وع09188113012
ممن
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اکي

ی 
غات
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کاغذ دیواري )هر 8 رول یک رول رایگـــان(
)LCD کنـــاف )اتوبـــوسي، دکــوراتیو، میز

پوستر سه بعــــدي )متــري 40 هزار تومــان(
پارکت و کفپــــوش قرنیــــز به قیمت کارخانه 

آسمان مجازي )هر تــایل 60×60 دونـــه اي 45 هزار(
پـــرده زبـرا )متري 120 هزار(

ثبت نام سرويس هاي زمستانه صبانت 
)مدت محدود(

8 مگ يکساله 3000 گيگ ماهيـانه 28 هزار تومان 
و 6 ماهه 300 گيگ ماهيـــانه 7000 هزار تومان 

برج آريــان طبقــه 6 واحد 5
38274141

 ايده و خالقيت در راستاي كارآفريني از شما
سرمایه کافي و پشتیباني و حمایت مادي و معنوي از ما 

جهت کسب اطالعات بیشتر به موسسه حقوقي بازار واقع 
در راسته یهودي ها سراي داالن دراز مراجعه فرمایید.

زمــان مراجعــه صبح هـــا 10 الي 12

به یک نفـر منشي خــانم جهت کار 
در دفتر چاپخانه واقع در اللجین 

با ظاهري آراسته نیازمندیم 
09181113399

آگهـــي استخــــدام 
یک شرکت خصوصي از نیروي تخصصـــــي ذیل دعوت 

به همکــــاري مي نمــــــاید:
یک نفر خانـــم یا حسابـــدار آقــا، کــــارشناسي ارشد و کـــارشناسي

 با ســــــابقــــه کـــار 
ساعت کــــــار 8:30 لغـــــایت 17

عصر با سرویس ایاب و ذهــاب و مطابق قرارداد قانون کار 
آدرس: شهرک صنعتي بوعلي، بلوار سوم، خیابان 19،پالک 129 مراجعه حضوري

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

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

شارژانواعکارتریجهایلیزریوجوهرافشان
بانازلترینقیمتوبهترینکیفیت
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09189115855

موبايـل مهرگان
تعمیـرات تخــصصي )سخت افزار، نرم افزار(
خرید و فروش، لوازم جانبي و قطعات اصلي

@MobileMehregan18

آدرس: ميدان امام، پاساژ قائم، طبقه زيرين، پالک 50
09189165198-09189165202

خريدار گوشی های هارد سوخته و 
تاچ ال سی دی شکسته )بُرد سالم(

دفتر خدمات پس از فروش شرکت 
ايـران رادياتور در استان همدان

تلفن: 382۶3۶3۶            فکس: 382۶۶229
آدرس:همدان، خیابان طالقانی چهار راه امیر کبیر
 پــالک 190 طــبقه فوقانی فـــروشگاه مــعتدل

ساعت کاری از 
وع۸ صبح تا 13 ظهر
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به يک نفر خانم جهت همکاري 
در نمــايندگي بيــمه  به 
صورت تمام وقت نيازمنديم

)ترجیحًاآشنایي
باسیستمفناوران(

09185830801

قالیشـــویي پـارسیان
 با دستگاه تمام اتوماتیک 

درب منزل تحويل بگيريد، 2 بار شور 
جادهمالیرنرسیدهبهپمپبنزینسداکباتانجنبباغتاالروصال

38248295-09183199964

با مجوز رسمـي از اتحادیه 

ثبت نـــام کالس هاي 
رايگان و نيمه رايگـــان 

خانهیکارگــرمختــصتــمامســنینقرآن
چرتکه،زبان،کامپیوتر،حسابداري،هنري،رباتیک،

برنامهنویسی،شبکه،تحلیلوطراحیمدارالکترونیکی
آدرس: همدان،خیابان طالقاني  چهارراه امیرکبیر بیست متري شیرسنگي
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 5 ر
عدد

فـروش یــا مشــارکت 
مغازه اي به متراژ 54 متر 

واقع در میدان شهدا با امکانات کامل 
09398334004

32747265-09182055389 



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

شماره تلگرامی واحد نيازمندی: 09105398964
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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

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

امـالک شـهر
پذیرش آگهي به صورت 

تلفــني از ســطح شهر

هنرستان، روبروی درمانگاه کمال آباد
38330540-081 صالـــحي

بــه تعدادی محدودی
 پيـک موتوري به صورت 

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

به 7 نفر ویـزیتـور 
خانم و آقا و 3 نفر راننده 
وانت با ماشین اتاق دار 
جهت بازاریابي و پخش 
مواد غذایي نیازمندیم 

حقوق ثابت + پورسانت+ 
بیمـــه 

سـاعت تماس 9 الي 19
09101475825

نيازمنــد تعــدادي
 چرخــکار خــانم 

جهت کــار در
 توليدي پوشاک بچـگانه 

نيــازمنــديم 
تسويه هفتــگي 

آدرس: ميدان رسالت، 
نايب احمد 

09185073240

فوري   فوري 
به تعـــدادي 

نجار مـاهر جهت 
کار در کارگـاه 

نجـاري بــوفه 
نيازمنديم 

09188116299

فـــوري 
به تعــدادي پیک 

موتــوري جهت کار 
در تهیه غذا نیازمندیم 

حــوالي بــازار 
به صورت نیمه وقت 
از ساعت 12 الي 16

 09182127314

فروش فوري 
يک واحد آپارتمان مسکن مهر

 )شهرک گلستان( 65 متري، طبقه سوم، 
يک خواب، داراي تراس، پکيج، انباري،
 کف سراميک، قيمت 115 ميليون تومان 

09394720454

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

معاوضه ،مشارکت در ساخت
خريد فروش، رهن و اجاره

38322709-38321666

فروش یک قطعه زمین باغي
 به متراژ 110 متر تفکیک عادي 

شده، بحر کوچه 8 و 6 متري، با سند 
ثبتي واقع در استـادان، به علت نیاز 

مــــالي زیـــر قیمت منطقه
 به فروش مي رسد 

قیمت فقط 77 میلیون تومان 
09371033343

بـــاغ رستــوران ســـاحل 
جهت تکـــميل پـــرسنل خود از تعدادي 
سالن كار آقا دعوت به همکاري مي نمايد 
)ظاهـــريآراســـته،ترجــیحًاماهر(

09189500589

به تعدادي چرخکار کامل 
خانم )8/500( و مزدي دوز 
)9/500( جــهــت 
دوخت مانتو نیازمندیم 

09368985426

به دو نـــفر خانم جـهت 
میکـــس و مونتـاژ فیلم و 
فتوشاپ براي کار در آتلیه 
عکاســي گلبانگ واقع در 
میدان شیرسنگي نیازمندیم 

09188146900

به 2 نفر نيروي ماهر جهت کار
 در دوغـابي اللـجين نيازمنديم 

)با سرویـــس رفـــت و بــرگــشت( 
09216170997

يک شرکت معتبــر توليدي صنعتي به يک نفر 
کارشناس مهندسي صنايع داراي حداقل دو سال 

سابقه کــار مسلط به نرم افزارهاي مربوطه داراي 
روحيه کار تيمي جهت سرپرستي خط توليد و امور 

مربـوطه نياز دارد.
متقاضيان محترم جهت تکميل فرم و مصاحبه فني 

به آدرس ذيل مراجعه نمايند. 
شهرک صنعتي بوعلي، بلوار سوم، خيابان 32 جنب آتش نشاني 
زمان مراجعه ايام هفته به غير از روزهاي يکشنبه و چهارشنبه 

از ساعت 9 الي 13

به چــند نفـر کارگر آقا 
و خانــم جــهت کار در 

کارگاه چاپ لباس نيازمنديم 
پایه حقوق 600 هزار تومان 

حوالي میدان شاهد 
09189164027

به چــند نــفر طــراح و 
لعاب کار ماهر جهت میناکاري 
نیازمنـدیم   09359324305

به تعدادي نیروي خانم جهت 
سیـاه قلم و لعـاب نیازمندیم 

09186103162

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

09188164049

بــه یک نفــر 
شاگـرد آقا و آشپز مـاهر 

جهت کـــار در 
رستـوران و تهیـــه غـذا 
در کوریجـان نیازمندیم 

09183185594

به یک کــارگر ســاده و 
دو نفر پیک موتوري به صورت نیمه وقت 

و تمام وقت در تهیه غذا نیازمندیم 
09183129807

 به چند نفـــر همکار خـــانم در
 كارگاه توليدي نقره ترجيحًا مـــاهر

 نيازمنـــــديم
09183131305

جوياي کـار حسابـــداري 
با نــرم افزارهلو يا حسابداري 

زير نظر حسابـــدار ارشد 
09398067958

به یک کارگر ماهر آقا در چیني 
بهداشتي شهرک صنعتي اللجین 

نیازمنـــدیم
09183103145

به يک نفر حسابدار نيازمنديم 
به صورت تمام وقت 

09378185004

به 4 نفـر فروشنده با 
تجربه خانم نیازمندیم 
پوشاک بچگانـه و زنـانه 
ساعت کـــاري 8:30 
الي 13 و 15 الي 20:30

مراجعه حضوري 
بازار مظفـــریه بازار روز 

فروشگاه حــاصلي 
09185071408

به تعدادي همکار خـانم یا آقــا 
جهت تراش و شستشوي سرامیک 

در شهرک صنعتي اللجین 
نیـــازمندیم 

همراه با سرویس حقــوق روزانه 
40 هـــــزار تـــــومان 

09380836544

به تعــداي کیف دوز مـــاهر 
جهت کار در تولیدي کیف زنانه 

فــــوم نیــــازمندیم 
09359428322

فروش يا مشارکت 
مغـــازه اي به متراژ 54 متـر واقع 
در ميدان شهدا با امکانـــات کامـل 

09398334004

به یک طراح خــــانم  مسلـــط به نرم 
افزار کورل و فتوشاپ جهت کـــار در 

چاپخــــانه نیــــــــــازمندیم 
09184473006-09183183006

به یک نفر فروشنده خانم یا آقا جهت 
کار در فروشگاه سفال واقع در اللجین 

نیــــــازمنــــدیم 
09188153405

به دو نفر نیروي خــــانم جهت کار 
در شهرک صنعتـــي اللجـــین 

در کـــارگاه نقـــاشي نیــازمندیم 
09212598499

بــه دو نفــر همــکار آقــا و خانــم 
محجبــه آشــنا بــه امــالک جهــت 

مشــاوره و همــکاري نيازمنديــم
09188157970

کــار در منــزل
به تعدادي لعـاب کارحرفه اي 

خـانم جهت مينــاکاري 
روي سفـــال نيـازمنديم 

تمــام نقاط همـدان 
تسويـه ماهيـانه

09027125530 

به تعــدادي 
لعاب کارحرفه اي 
با تسویــه خوب 

نیازمنـدیم 
-09187146529
09353859877

به دو نفر خـــانم 
با روابط عمومي بـاال 
جهت کار در کافه قهوه 

نيـــازمنديم 
)با آموزش کاماًل 

حرفه اي توسط يکي از 
اعضاي آکادمي 

قهوه ايران(
09380917139

به تعدادي چرخکــار و 
وردست چرخکـار و اتوکار و 

شاگرد ساده )خانم يا آقا( براي 
توليــد، زنـانه نيازمنديم 

حوالي خضـــر، و ده متري 
تسویه نقـــدي کار دائم 

-09187341915
09189001915

به چنــد نفــر رانـنده به همراه 
ماشین یخچال دار جهت پـخش 
لبنیات نیازمندیم 09024994050

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

)با  بازنشسته هم همکاري مي نماييم(

09183118493

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

فـروش فوري آپارتمان 
82 متــري، چهــــارراه 
شــریعــتي، ابــتــداي 

کاشانــي، طبــقه سوم، تک 
واحدي بــدون آســـانسور، 

پــارکینگ بــدون مزاحم
09380140741

وعسوخاری مخصوص تنور را امتحان کنید
ممن

دا 
اکی

ی 
یغات

س تبل
تما

تمامی ساندویچ ها تنوری و بدون 

حتــی یک قطره روغن می باشد

پیک رایگان تا محدوده مشخص

به يــک مـنشي 
خانــم جهت کار 
در دکــوراسيون 
نيــازمــنديم 
09189038489

فوري فوري 
به يک نفر شاطــر 

جهت کــار در 
رستوران نيازمنديم 
09199015202

به یک کـارشناس فـروش 
خـانم در قسمت اداري 
شرکت راشیـــن در 

نیـــــازمنــدیم 
)شهرک صنعتي بهاران( 
مراجعه فقط حضوري 

34586486 -7

به تعدادي قلم سیاه 
کار ماهر و لعاب کار 

ماهر نیازمندیم 
تسویـــه مــــاهانه 
با کـــار دائـــم 
09380140667

به تعدادي رانندگان مـاهر با خودروهاي شخصي
 92 به باال جهت کــارهاي مأموریتي آژانس از قبیل سمنـد، 
405 و ماشین هاي خارجي و تعدادي سرویس هاي داخلي از 

قبیل پراید، 205 و 90 به باال و یک نفر اپـراتور آشنا 
به امـــور دفتـــري نیازمنــــدیم 

ساعت تمـــــاس 10 صبح الي 16
09180525342-09186744113

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

09908110051  
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بلی
س ت

تما

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

به يک نفر نيروي جوان آقا 
)16 تا 20 سال(

 با روابط اجتماعي باال و 
حقوق توافقي نيازمنديم 

ساعت کــاري )8 صبح تا 6 عصر(
محل  کــار:فلکــه مريــانج 

09185087030

بــه  2 نفــر جهت نقاشــی روی 
ــا  ــرامیک ترجیح ــفال و س س
ــل  ــک در داخ ــته گرافی رش

شــهر اللجیــن نیازمندیــم.
ــی  ــح ال ســاعت کاری 8 صب

ــوزش ــرویس و آم ــا س 17 ب
09109001411

استودیو عکس و فیلم 
با سمت ادیتور حرفه اي 

 در بخش عکس 
)رتوش و ادیت( و فیلم 
)تدوینگر( در شیفت هاي 
پـاره وقت و تمـام وقت 

استخدام مي نمــاید.
در صـــورت تمایـــل 

روزمه ی خود را به شماره 
09188180181 پیامک کنید.

ساختمان آماده فروش 
واقع در خیابان شریعتي 
بر 18 متري کبــابیان 
پالک 30 به متراژ 400 
مترمربع با زیربنا 260 

متر مربع و 40 متر مربع 
تجــــاري 

 -09188126653
32527177

جهت تکميل کادر نيروي انساني به پرسنل ذيل جهت همکاري نيازمند است
مرکز چاپ و بسته بندي همدان و روزنامه همدان پیام

شرايط کار محل خدمت رشته تحصيليتحصيالت تعدادجنسيتنحوه همکاري پـست سـازمانيرديف

کارداني- 1آقاقرارداد کارليتوگراف1
کامپيوتر، IT، گرافيککارشناسي

چاپخانه پيام رسانه 
)شهرک صنعتي 

بهاران(
شب کار

حسابداري، انبارداري، کامپيوترکارشناسي 1آقاقرارداد کارانباردار2
روزکار، داراي 

سابقه انبارداري، 
به صورت سيستمي

کارشناسي4آقا/خانم کارورزیامور اداری3
حسابــداري، کـامپيوتر، 

مديريت بازرگانی، گرافيک، 
بازاريابی، برق ، مکانيـک

شرايط کارورزی

نوبت کاري-ديپلم- کارداني1آقاقرارداد کارنگهبان و خدماتي4

خبرنگار )نمايندگي 5
علوم اجتماعي، علوم سياسي، کارشناسي1آقا/خانمکارورزی)قراردادی(شهرستان بهار- اللجين(

بومي شهرستان بهار شهرستان بهاراقتصاد، کامپيوتر، ادبيات

خبرنگار )نمايندگي 6
بومي شهرستان اسدآباد شهرستان اسد آبادکارشناسي1آقا/خانمکارورزی )قراردادی(شهرستان اسدآباد(

خبرنگار )نمايشندگي 7
بومي شهرستان فامنينشهرستان فامنينکارشناسي1آقا/خانمکارورزی )قراردادی(شهرستان فامنين(

خبرنگار )نمايندگي 8
بومي شهرستان تويسرکانشهرستان توسيرکانکارشناسي1آقا/خانمکارورزی )قراردادی(شهرستان تويسرکان(

خبرنگار )نمايندگي 9
بومي شهرستان رزن شهرستـان رزنکارشناسي1آقا/خانمکارورزی )قراردادی(شهرستان رزن(

ساعت مراجعه: 8 صبح الي 13                  شماره تماس: )081-38264433(
آدرس:همدان، ابتداي خیابان مهدیه، روبروي دبیرستان شریعتي، ساختمان پیام، واحد 4 )کارگزیني(

يک فـرصت شغلــي 
جـذب نمـــاینــده 

در بیمه پـــاسارگــاد 
مدیر فروش- الماسي ستوده 

09180189397

نمایندگي انحصاري فــرآورده هاي 
گوشتــي ربــاط در استان همدان 
جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به 

همکاري مي نماید.

مراجعه حضوري: میدان عمار ابتداي 30 متري عمار، فروشگاه 
رباط، ساعت مراجعه : 11 الي 15 و 17 الي 22

38248222

توضیحاتسن جنسیتعنوان شغلي 

خانم و بازاریاب 
آقا 

حداکثر سن 
35 سال 

با سابقه فعالیت، 
درآمد تصاعدي 

فروشنده )شیفت 
بعدازظهر(

خانم و 
آقا 

حداکثر سن 30 
سال 

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

آدرس: همدان، بلوار بعثت 
بستني نعمت 
081-38385996

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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نقاشی خدمات
بازار فـرش ساختمانی

امانت فروشی
خـــریـــدار 
ضایعات و آهن

وام
ضمانت

ساعت تماس 16 الي 20

پذیرفتهميشود

09188130531
وام

ت
نوب

با 

بهترين 
خريدار

تعميـــرات 
انــــواع 
لبـاسشويي

فقــــط 
در

 منــــزل
خيابان شهدا نظربيگ
نـــادری

09186108405

وع
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ا م
يد

اک
ی 

غات
بلي

س ت
ما

ت

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

081-32529312-09197720093

سالــن زیــبایــي کــارن

اپيـالسيـون
آدرس:همدان، بر اصلي خیابان خواجه رشید

محیطي مجزا با کادري مجرب

ع
نو
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دا 

کي
ی ا

غات
بلي

س ت
ما

ت

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 مدرك معتبر

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

09358661663

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 نقيبي 

انجــــــام
 انـــواع 

مدل کوتاهي 
ژورنــالي و...
)کاماًل رايگان( 

09106538255

تعمــيرات مبل
تعميــرات انواع 
مبلــمان راحتی 
کالسيـک، استيل
حمل و نقل رايگان
09198856490

صنایع چوب رحیمي
دكوراسيون اداري، تجاري، 

كابيــنت و كــمد ديواري
سرویسعروسونوزاد
دربچوبي)نقدواقساط(

09188179355

فــروش وسـایل 
آشپزي )تهیه غذا(

به طـــور کـامل 
قيمت به صـورت توافقي 

09182155213
09108620953

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

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

ماشیـــن لباسـشویي  و...
.م09181112507

ت
ت.

فرش هــاي نـو 
و کهنــه شما را 

خریداریم
09187089782

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.

خریدار ضایعات آهن 
چــدن، آلومینیوم   و 
مس و لوازم خـانـگي 

ع09182112624
نو

مم
دا 

کي
ی ا

غات
بلي

س ت
ما

ت

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

با کيفيت عالي و تضمين 

09035340232
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نقاشي ساختمان 
رنـگ روغــني، پالســتیک،
 مولتـــي کالر، کناف با اکیپ 
مجرب مشاوره و بازدید رایگان 
)قيـــمت تــوافــقي( 

09055639055

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 

09189148575
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گازرساني غالمي
 و تفکـیک کنـتور 
کلــي و جــزئي
  و جــابه جــایي
وع09187001775

من
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يد
 اک

ی
غات

بلي
س ت

ما
ت

پیمانکاری  ساختمان
و

مشارکت در ساخت و ساز

ساعت تماس  16    الی   20
9021115775

پذیرفتهميشود

0

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

ت
ت.

نقاشی ساختمان
با نــازلــترين

 قيمت پذيرفته می شود
رنگ پالستیک با مصالح 
متــری 4 هــزار تــومان

و روغنی متری 6 هزار تومان
وع093۶5225477
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اک

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

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

09187123193 -32569252
09188113119 حــسین جـــوشقاني

قاليـشـويـي روژان
شستشوي قالي دستباف، ماشيني
 موکت، پتو و لکه گيري و رفوگري

آدرس:بلوارفرودگاه،انتهايکوچهگمرک،قالیشویيروژان

ی اکیدا ممنوع
س تبلیغات

تما

آموزشگاهتعمیراتموبایل

با 13 سال سابقه درخشانعالءالدين

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

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

ت.ت.م

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.

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

قابل توجه همشهريان محترم همدان 
عرضه لنت خــــودرو بــدون واسطه 

کیفیـــت عــــالي 
گـــارانتي معتبــــــر 

 قيمت استنثنايي
 لنت پژو 405، سمند پرشيا 53000 تومان، لنت پرايد و روآ

 32000 تومان ، لنت ال90، 75000 تومان، لنت سمند ملي و
 ريو و تيبا 8000 تومان

 خيــــــابان صنعت )قليـــــاني( روبروي پاساژ وليعصر مجتمع
 خدماتي ايــــــرانيان

جهت اطالعات بيشتر با شماره های زير تماس بگيريد
09187120900-091221119۶2-091821119۶3

08132۶54809-08134225059
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آزاد همدان
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زینالعابدینان09199106800
همدان،خیابانگلزار

گـــروه مـعماري 
کالسکــه چــوبي
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غات
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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

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.

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
نقاشي ساختمان 
رنگ روغني، پالستيک، 
مولتی،کناف، اکروليک،
 بـا بـــهترین کيـفيت
و  نـــازلترین قـيمت

09104485919

.م
ت

ت.

آلکواستون
اجرای نمای کامپوزیت و تابلو های تبلیغاتی
 و نحــوه تســویه در اقســـاط 6 مـاهه

08138227051-09186261090-09183180871 جمشیديدفتر فروش: بلوار بعثت، ابتداي کوچه رکني، پالک 504

نمایندگی استان همدان
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آلکووست
کامپوزیت، کرتين وال، سراميک خشک، 

)Termowood( چوب
20-15 سال گارانتي، 10 سال بيمه ایران 

رنگ هاي شارپ و متنوع
طراحي نما مطابق نظر شما به صورت رایگان

 و نظارت و اجرا 
به صورت نقد و اقساط

بدون هزينه جهت ثبت سفارش بصورت آنالين 800300#*6655*

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

خــريــدار انواع
 فــرش هــــاي 
کـهنــه 20 درصد

بــــاالتــر از  قـیمت 
بازار خرید در محل
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تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع
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