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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

تعطیل م  ــا ی ا ر  د حتی 
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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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يغا
تبل

س 
تما

IRAN ZAMIN

3136081-
09183118683

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

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

کاشــت ناخـن و اپيــالسيون 
تخفیف ویژه 20 درصدي تا شب یلدا 
آدرس: سالن زيبايي آتي سان خيابان شکريه 

09103384967
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ی 
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س ت

تما

به یک منــشی خـانم جهت 
کار در رستـوران ُرز سعیدیه 
نیازمنــدیم 09188131079

به دو نفر آقا و خانم جــهت 
کار در فروشگاه مواد غذايي 

با محدوده سني 18 تا 30 سال 
ترجيحًا با سابقه نيازمنــديم 
ساعت تماس 18 الي 20

وع081-38348163
ممن
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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 زارعـی
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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

 شماره تماس جهت مشاوره: 09371514634
... پيشنــهاد های ويژه ای برای شــما داريـم

با ما سپيدار را متفاوت  تر
فــرا بگيــريـد...

قبل از اقدام به یادگیری و آموزش نــرم افزار 
مالی- حسابداری سپیدار، حتماً با ما تماس بگیرید

وعدفتر کارخانه: همدان، برج پاستور، طبقه7 واحد7
ممن
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اکي

ی 
غات
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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

آموزشگاه زبان حکمت
 براي تکميل كادر اداري و آموزشي خود

 به يک همکار خانم و آقاي نيازمند است 
*خانم با حداقل مدرک دیپلم داراي سابقه کاري در 

 family and first امورآموزشگاهي مدرس آقا براي دوره هاي*
آدرس:همدان، شهرک وليعصر، روبروي بانک ملي 

09183171846
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081-32522295
09908110429

شرکت در دوره آموزشي کفپوش هاي صنعتي شغل پردرآمد
و اپــــوکسي و سه بعــدي و دکوراتــیو در 
دانــشـکده فني و مهندسي دانشگاه بوعلي سینا

جهت ثبت نام با شـماره هاي زیر هماهنگ كنيد

رهن يک طبقه ساختمان 
به مبلغ 45 ميليون تومان 
به متراژ 100 متر دو خوابه 
طبقه اول پارکينيگ در 
حياط) حـوالی گلزار(

09187775821
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حــقــوق 
800 هزار تومان

بــه یـــک دادزن در 
مرکز شهر نیــازمنـدیم

09038150993
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اجـــاره  غــرفـه
در بهترین نقاط شهر

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع09109104069

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

) رنـــگ آمـــیزی کنــاف(
)با كيـفيت و تضمين(

وع09372088029
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امانت فروشی
ســرگذر
081-32531510 
وع09373801275
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ی
غات
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س ت
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چــرخ خياطي 
بـه بــاالترين 
قيمت خريداريم 
09120369305
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کتــــاب هــاي
 دست دوم شــما  

را خــریداریم
)کنکوري، دانشگاهي، 
ضايعات، کاغذ باطله(
کتابخانه شخصي 
شما را خریداریم
09226106692
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کلينيک ساختماني عمارت
■ چــوب تــرمــووود 

■ کرکره برقي و جک اتوماتیک

@kilinikemarat09183149683-09381667212

تماستبلیغاتیاکیداممنوع

)هر آنچه نياز ســاختمان

 شماســت در يک مجموعه(
■ نما و تابلوی کامپوزیت 

■ نماي سنگ مصنوعي استونیت

امانت فروشي 
مــهـــدي

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

پايه2، ظرفيت 6 تن، دارا بودن 
کارت هوشمند و کارت سـالمت 2 نفر راننده

سن حداکثر 35 سال +
1 نفر  سابقه در فروش شکالت بازارياب آقا

پايه حقوق+ پورسانت+  هزينه اياب و ذهاب+ بيمه اجباری و تکميلی

شکالت برنوتی شعبه همدان

ساعات مراجعه و  تماس: 9 صبح الی 15 همه روزه) غير از ايام تعطيل(
آدرس: همدان، شهرک صنعتی بهاران، خیابان 13 شمالی  34586410        081-34586601

آگهـــی استـــخدام

آموزشگاه مراقبت 
زیــبایــي گــالله

به صورت فوق تخصصي در رشته هاي 
مراقبــت و زيــبايي هنرجو مي پذيرد
کيفيت، تجربه، تعهد شعار ماست

ثبت نام همه روزه
081-32512810
09183143200

آدرس: همــدان،خیـــابان بــوعلي،
 سرپل يخچال، روبروی فروشگاه فرهنگیان 

با مدیریت خانم کریمي

کـــابـــينت
 درخـت سـبز 

طـــراحوسـازندهکابینت،کمددیواريو
تختکمجا)تاشو(مشاورهوطراحيرایگان
آدرس: همدان، خيابان طالقاني، چهارراه ابن سينا، روبروي مدرسه علمي

09183183170- 09100893170 موسوي
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ی 
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به تعــدادي افـراد متعهد و کوشـا 
جهت کار در توليــدي مانتو به صورت 
زنجيره اي با شـرايط ايده ال نيازمنـديم
ساعــتکـاري:7:30الي17:30
تسویهبهصورتهفتگيونقدي

تعداد جنسيت حقوق )تومان( سمت

5 نفر آقا/ خانم 1/000/000  الي 1/400/000 چرخکار ماهر

5 نفر آقا/ خانم 600/000 الی 800/000 وردست چرخکار

5 نفر آقا/ خانم 400/000 الی 500/000 شاگرد ساده

2 نفر آقا/ خانم اتو تکميلی زن باالی 1/000/000 
09183192948 تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

پـــذیرش نــماینــدگي
 با امکان صــدور در کلیــه 
رشــتــه هاي بیــمـــه اي

عام(  )سهامي  تعـاون  بيــمه  شرکــت 
در نظر دارد تعدادي نماينده حائز شرايط را در 
استان همدان از طريق مصاحبه پذيرش نمايد. 
تلــفن هاي  شمــاره  بـا  مي توانند  متقاضيان 
38229232 يا 38229290 تماس حاصل فرمايند.

و يا به وب ســـايــــت شــــرکت بيــــــــمه تعاون به آدرس:
 Taavon-in’s.ir قسمت درخواست نمايندگي مراجعه نمايند.

آدرس:همـدان،ميدان بعثت،ضلع شمال شرقی، شركت بيمه تعاون

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

09391114978 انتــقادات: 
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تعميرات انواع 
لبـاسشويي
فقط در منزل
خيابان شهدا نظربيگ
نـــادری

وع09186108405
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

بـــهتـرین 
خــریــدار

ضايعات آهن، آلومينيوم 
و فلــزات رنـــگي

دردربمنزلشما
09187125336

فروش خط تولید گرانول و پودر از الستیک فرسوده
13 ميليون سيـمي و نخي با سودآوري ماهيانه حدوداً 
در یـک شيفت كاري با مواد اوليه بي نهایـت و ارزان 
به صورت دائمي و انحصاري در استان همـدان قيمت 
فروش 250 ميليون تومان با قابليت معاوضه و اقساط 

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع09350811213

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 ديگه وقتشه که راحت پول در بياريم 
فروشندگي با حداقل 1/000/000 تومان درآمد در ماه 
فروش کتاب7 تا 3% 30 درصد کمیسیون با تایم آزاد 

)یـــک تـــماس با درآمـــد مـــیلیوني( 
09331226299  برنــد نـورمــحمد

تهــيه غـذاي 
مجالس مراسمات 
بهترین کیفیت    و کمترین قیمت 

تســت غذا رایگان مي باشد

.م09386565335
.ت

ت

مشارکت دلخواه 
با سرمايه گذاري در يکي 

از معتبرترين و مطرح ترين 
رستوران هاي فعـال شهر 

09187109901

فــروش وسـایل 
آشپزي )تهیه غذا(

به طـــور کـامل 
قيمت به صـورت توافقي 

09182046871
.م09182155213

.ت
ت

بــاغ تــاالر بــاران
برگزاری مراسم عروسی و سایر جشن های شما عزیزان 
با تشریفـات کـامل و بـهترین نـوع غـذا های ایـرانی

آدرس: همدان، بلوار فرودگاه، خيابان گمرک، جنب سوار کاری
09127059537-09187100121-32569257
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تما

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

ممن
دا 

اکي
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غات
بلي

س ت
تما

09181070367-09189028401

صفر تا صد تعمیرات 
ساختمان

از بنايی ، سيمان ،گچ کاری ، سنگ ،
کاشی، موزائيک و جوشکاری
و بـرق و لوله کشی و نقاشی 
و کاغذ ديواری و ديوار پوش

ح(
صال

نم
أمی

هت
را
هم

(

.م
ت

ت.

فـرش مقـدم 
خـريد، فروش و تعويض 
انواع فرش هاي ماشيني و 
دستباف به باالترين قيمت

.م09036375560
ت

ت.



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

شماره تلگرامی واحد نيازمندی: 09105398964
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امـالك شـهر
پذیرش آگهي به صورت 

تلفــني از ســطح شهر

هنرستان، روبروی درمانگاه کمال آباد
38330540-081 صالـــحي

خريد،فروش،رهن ، اجـاره

اجــاره سوئـیت 
85 متری راه جدا
 مسکــونی، تجاری طبقـه اول برای 
همه شغل ها ) دفتری ، شركتی، مطب، 
آرایشگاه( بر بلوار دو بر باالی جوادیه

09109187620

.م
ت

ت.

دفتر کار از ما کار از شما 
)بــراي هــمه شـــغل ها(
راه جدا، 85 متر، تميز، مرتب، بر بلوار، باالي 
جوادیه، باالي دامپزشکي، دو بر، نورعالي

 براي شراکت يا رهن و اجاره داده می شود

091091۸7620

فـــروش 
منــزل مســکــونــي

 به متراژ 83 متر، 110 متر 
حيـاط، روستاي يکن آباد
)قيــمت تــوافـــقي(

09198149092-09186060675

به یــک فروشنده خانم 
جهـــت کـار در لبـاس 
فروشي زنانه به صــورت 

دائــم با حقـــوق مناسب 
و عـــالي نـــیازمندیم 
فقط و فقط مراجعه حضوري 

آدرس: ميدان امام، سبزه 
ميدان، پاساژ قدس، راسته 

كفاشخانه بزرگ، پوشاک گيشا 
وع09193122567

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

بــه 2 نــفر 
بــازاریــاب 
)خـانم یا آقا( 
نیــازمنــدیم 

09182057603

به 2 پيک موتوری 
جهت کــار در تهيـه 

غــذا واقـع در 
شهرك الوند نيازمنديم 

وع09187000331
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به چنـــد نفــر نیـــــروي خـانم جهـــت کار 
بسته بندی و شستشو در  شهرک صنعتي اللــجیــن 
)سرامیک( با حقوق روزانه 30 هزار تومان نیازمندیم 

)سرويس رفت و برگشت رايگان( 
09214733626

به تعـــدادي ســالن کار آقا با ظاهري 
آراستـــه و ترجیـــحـــاً حـــرفه اي 
جهـــت کـــار در رستوران نیازمندیم 

آدرس:جاده گنج نامه، باغ رستوران ساحل 
09189500589

به تـعـدادي کـيف دوز
 ماهــر خانم نيازمنديم 

09 183080923

به يـک پرستار مـتاهل خانـم به 
صورت نيمه وقت جهت نگهداری

 از 2 قلو ها نيازمنديم 09182137919

ت.م
ت.

به چند نفـر چـرخکار، 
وردســت چرخـکار و

 وسط کار خانم نيازمنديم 
آدرس: بلوار جعفر طيار 

.م09362502548
ت

ت.

به تعــدادي خــانم و آقا 
جهت کار در کارخانه سفال 
در اللـجین بـا ســرویس 
رفت و برگشت نیازمندیم 

09372676542

به یک همکار خانم جهت 
نقاشی روی سفال  نیازمندیم

ت.م09180021353 
ت.

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

شرکت خدماتي پدرام روشن فراز
مجريکلیـهامورنظـافتيبهصورتقرارداديدرسطحشهرهمدان

نظافت راه پله ها، منازل ها، شرکت هاي خصوصي و دولتي، پارکینگ ها و... 
تأمین نیرو با سابقه جهت پرستاري کودک و سالمند در منزل یا بیمارستان )به صورت نیمه وقت 

و تمام وقت(
تأمین نیرو جهت پذیرایي و خدمات در مجالس شما 

تأمین نیرو براي نماکاري ساختمان، کاشي کاري، گچکاري با کادري با تجربه 
لوله کشي گاز تفکیک کنتور در منازل ها، مجتمع ها، رستوران ها و... 

برق کشي ساختمان ها، نورپردازي 
نصب دزدگیر و دوربین هاي مدار بسته 

تعمیر لوازم برقي در محل )تلویزیون، رادیو، یخچال، ماشین لباسشویي و...(

مامفتخریمبابیشاز18سالسابقهکاري
درخدمــتشهــروندانگراميهستیم

081-34223765-09186100355
09182707850 -09388119371

09186125797

توليدی آرامـی
به تعــدادی چرخکار ماهر

 مانتو دوز) به صورت زیر چرخی(و 
وردست،اتوكار و دكمه مادگی زن
 با تسویه هفتگی نيازمندیم

09198112151

فوریفوری

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

بــه تـعدادي 
پیک مـوتوري 
نیـــا زمنـدیم 
09188093459

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به تعــدادی اتـــوکار 
خانــم  نیـــازمنــدیم

وع09187115467
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

جوياي کار  راننده با پيکان وانت مسقف 
جهت همکاري با شرکت ها، ارگان ها ی  
خصــوصي و دولتي، ادارات و... 

ت.ممـي باشـم 09013090752
ت.

به تعدادي وردسـت چـرخکار، 
اتوکـار مزدي دوز آقا يا خانــم 
جهت کار مانتــو  نيازمنديم ) با 
.مآموزش کامل( 09130939230

ت
ت.

به چنــد نفر همکار در 
دفتــر بیــمه نیازمندیم

09180128898

به یک منشی یا دفتر دار 
خـانم با روابط عمومی  باال
 جــهــت کار در تاالر 
رستــوران   نیـازمندیم
09182184900

به يک نفر زيگـزال دوز ماهر و 
يا چرخکار ماهر خانم نيازمنديم
.م09187002107- دیزج

ت
ت.

به تعدادي طراح و لعاب 
کار خانم قلم مشکي ماهر 
.منیازمندیم 09376645226

ت
ت.

به تعدادي مزدي دوز مانتو و اتوکار 
خــانم  نيازمنديم  )با باالترين قيمت 
و تسـويه کامل( 09368985426

جــویــاي کــار 
راننده پــایه یــک

 با مدارک کامل 09188113087

به تعـــدادي چرخکار 
و وردســـت چرخکار 
خــانـــم و آقا جهت
 کـــار در کـــارخانه

 کیف جوان نیازمندیم 
وع09185436804

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

به یـــک نـفــر حسابــدار
 با مـدرک حــداقل لیسانس 
با سابقه کـار و آشنا بـه سیستم 

نرم افزار سپیدار نیازمــندیم
رزومـــه خـــود را لــطفاً 
به اين شماره ارسال کنید.
09353122443

وع)تماس تلفنی اکيدا ممنوع(
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به یک ظرفشور ماهر 
آقــا جهــت کار در 
رستـوران نیازمندیم

09181110899

به تــعــدادي نـــقاش 
ساختمان ماهـر نیازمندیم 

09186767710

نیازمند 2 نفر ریخته گر  
و تـراش شستشو براي 
دوغــابي در اللجین 

09188136374

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

)با  بازنشسته هم همکاري مي نماييم(

09183118493

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت بهتـعداديبازاریابخانم

جهتبازاریابيسیستمهاي
حفاظتيوامنیتينیازمندیم
با پورسانت عالي و حقوق ثابت 

09186100828
آدرس: همدان، ميدان مدرس، بلوار 

شهيد رجايي، نرسيده به دادگاه خانواده 
فـــروشگاه ديـد پنهان

به چند نفر نیروی کار خانم یا آقا 
جهت کار در کارگــاه ســـفال
) دوغابی( در قسمت شست و شو 
و تـــراش واقـــع در شهرک 
صنعـــتی   اللــجین نیازمندیم

) با ســـرویس رفـــت و 
بــرگشت و حقوق مناسب(
093۶2930372

نمایندگي انحصاري 
اشي مشي در همدان 

جهـت تکميل كادر فروش خود
 به تعدادي ویزیتور نيازمند است 
)حقوق + پورسانت(
09188171924

به یـــک نفر اتوکار و 
یک نـــفر وردســت 
چرخکار خانم نيازمندیم 
)همـراهباآموزش(

09182128014

به یـــک کــارگر ســاده 
)خانم یا آقا(جـهت همکاري 
در تولیــدي کیف نیازمندیم 
ساعـــت كاري: 8 تا 18 
)2 ساعــت استـراحت(

حقوق ماهيــانه 700/000 تومان 

09301769359

به تعدادي ويزيتور مجرب خانم براي پخش 
شرکت مواد غذايي و شوينده نيــازمنديم 
حقوق اداره کار+ بیمه + ایاب و ذهاب و پورسانت 

09189529932

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

شرکت دانش بنيـان در استان همدان
 جهت تکميل كادر پرسنلی نيازمند افراد متخصص به شرح ذيل مي باشد

PVC 1-قالب ساز مسلط به صاف کاري و کار با سیلیکون و
2-داراي ماشین و آشنا به بتن ریزي و بازاریابي)آقا(

3-مسلط به امور حسابداري و دفتري)خانم(
)ساعت تماس 9:30 الي 14(     تلفن: 09189127599

به يک فـروشنده خانم با سابقه 
کاری جهت کار در بوتيک زنانه 

واقع در خيـابان پـاستـور 
به صورت تمام وقت نيازمنديم

09121456067

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

دعوت به همکاري 
روانشناس و مشاور 
مركز مشاوره حافظ )همدان( جهت تکميل كادر درماني خود 
از بين فارغ التحصيالن فوق ليسانس و دكترا )داراي سابقه كار

 یا گذراندن كارهاي آموزشي( جهت همکاري دعوت به عمل مي آورد.

آدرس: ميدان دانشگاه، ابتداي خيابان جهان نما، نرسيده به هالل احمر، 
ساختمان ايران مهر، طبــقه اول  38236822-09187117706

دفتر فنـی مهنــدسی و 
مشاور امـالک ولیــعصر

فــروش آپارتمان کوچه مشکی  
 بر 18 متری ذوالفقار متراژ: 148مترمربع  
طبقه چهارم تک واحدی ويو عالی فول 

امکانات ،غرق در نور ، سال ساخت 
94 ، 3 خوابه قيمت هر متر مـربع :  

6/700/000  تـــومــان

فروش آپارتمان

خيابان گلزار، نبش کوچه سماوات، 
متــراژ 100 متر مربع، طبقه دوم، 

تک واحدی، فول امکانات، 3 بر نور، 
ســال ساخـــت 1390، 2 خوابه،
 قيمت هر متر مربع5/000/000 تومان

خيابان جهان نما، کوچه پاك نيا، 
متراژ 124 متر، فول امکانات، 
سال ساخت 94، 3 خــوابه، 
قيـمت 6/600/000 تـومان

بر 45 متری اعتماديه، پايين تر 
از کانس انتظامی متراژ167 متر
 طبــقه پنجم و ششم تک واحدی،

 فول امکانات، تراس، سال ساخت 97، 
3 خوابه، قيمت 7/200/000 تومان

ميــدان بعثت - کوچه عظيمی
متراژ:130 متر مربع  طبقه چهارم  
فول امکانات ،پارکينگ بدون مزاحم 
سال ساخت 96 ، 2 خوابه قيـمت 
هر متر مربع: 6/900/000 تومان

فــروش مــلک 

رهــن و اجــاره

سعـيديه باال - انتهای 12 متری 
متين،جنوبی متراژ زمين: 200 متر 
مربع  زيربنا:123 متر مربع چهار 
ونيم طبقه 3 خوابه قيمـت کل: 
3/300/000/000 تـومان

اعتماديه - کوچه ذکريای رازی متراژ:
230 متر مربع ، دوبلکس ، 50 متر تراس

  80 متر حياط ، دوبر نور ، سال ساخت 88 
قيـمت کل:1/86/000/000 تومان

ابتدای اعتماديه شرقی متراژ: 45 متر 
مربع طبقه اول تک واحدی فاقد پارکينگ 
، دارای انباری کال 5 واحد فول امکانات 

قيمت: 35/000/000 تومان رهن کامل

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

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

صفحه ی رسمی اينستاگرام: 
amlakvalieasr081

آدرس: همدان - کــوچه مشکی -
 بـــر 18 متـــری ذوالـــفقار

مديريت: مهندس عبادی مجد

اعتــماديه غربی-کـوچه  
طاهر متراژ 70 متر طبقه 4

 فول امکانات سال ساخت94،
 2 خوابه،قيمت 6/200/000 تومان

بلوار بعثت - خيابان انديشه متراژ:110 متر مربع 
طبقه چهارم تک واحدی پارکينگ بدون مزاحم ، 

فــول امـکانات غرق درنور ،سال ساخت 97
قيـــمت :130/000/000 تومان رهن کامل

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
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

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
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به چــند نـفر بازارياب 
جهـت کار در نمايندگي 
سانـديس و مـحصوالت 
نان رضــوي نيازمنديم 

09358972244

به يـک منشی خانم 
سعيديه باال روبروی 
مسـکن شهر سازی

آدرس: همدان،خيابان متين1، 
تهيــه غـــذای ُرز سعيديه

09184423101

فـروش يا معاوضه زمين کشاورزي 
منزل مسکوني 90 متـر، قاسم آباد، 
12 متــري صبا، قيمت 90 ميليون 

09397426734

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

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

09182211168
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به تعدادي پيک موتوري 
به صورت تمام وقـت و 
نيمه وقت جهت کار در 
رستـوران نيازمنديم 
09358890979

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به تعدادی نیروی کار خانم جهت کار بسته بندی در 
کــارخانه کیــــک و کلوچه ُگــلرود  نــیازمندیم
آدرس: جاده كــرمانشاه، بعــد از ميدان كربال، 
نرسيده به نمایندگی ایران خودرو ) كلوچه ُگلرود(

09012912823

به تعدادي هـــمکار خانم با روابط عمومي باال 
جهــــت همــکاري در دفــاتر پـيشخوان 
دولت و دفاتر پست بانک شهر اسدآباد نيـازمنديم 
)واجدین لطفاً نام و نام خانوادگي و سایر مشخصات 
خود را به شمــــاره زیـــر پیامـــک فـــرمایند( 

09182500030

استــخـدام 
به یک نفر صندوقدار خانم و 2 نـفر فروشنده ي 
تمام وقت خانم نيــازمنـــدیم )با حقوق باال(

جهت هماهنگي وقت مصاحبه تماس بگيريد 
09038114090

به چنـد نفر نيروی خانم 
جهت تراش و شستشو در 
کارخانه سفال و سراميک 
واقع در اللجين نيازمنديم

09021105116
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ی ا
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س ت
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ت

ی  يها منــد ز نيــــا
پر تيراژترين  پيام  همدان 
ســطح در  نيازمنـدی 
استان همدان می بـاشد  

تلفن پذیرش آگهی:
081-38264400

پــذ يـــرش 
آگــــهـــی  

نيــازمنـدی هـای 
هـمـــدان پيـام 
تا ساعـت 18 عصـر 
بـــاشـد مــی 
081-38264400



niaz@hamedanpayam.comایمیلارتباطبانیازمندیها
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بازار فـرش
امانت فروشی

نقـــاشی 
خـــدمات 
ساخـتمانی

نقـــاشی 
خـــدمات 
ساخـتمانی

خریــدار انـواع 
فـرش هاي کـهنه

با20درصدباالتر
ازقیمـتواقـعي

آدرس: سر گذر، حالج خانه پالك5
32528787-09183132985  مسلم

آمــوزشگاه  سـالـن 
تخصصي عروس گل مينا

آموزش بيش از 20 رشته
 در آرايشگري با مدرک معتبر

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

09358661663
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کانال تبلیغاتي اللجین 
كانال تبليغاتي سفال و صنایع 

وابسته به صورت رایگان 
@lalejin_tab

@sepanta_sofal
ارتباط با مديريـت 

.م
ت

ت.

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

نقاشي ساختمان 
پالستيــک، روغني، بلکا، مولتي كالر 
و زیرســازي كاغذ ماستيک با اكيپ 
مجرب در اسرع وقت پذیرفته مي شود 

)قيـــمت تــوافقي( 
)بازديد و مشاوره رايگان( 

09387663085
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نقاشي ساختمان 
رنــگ روغــني، پالســتيک،

 مولتي كالر، كناف با اكيپ مجرب 
مشــاوره و بــازدید رایـگان 
)قيـــمت تــوافــقي( 

09055639055

وعسوخاری مخصوص تنور را امتحان کنید
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ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

تمامی ساندویچ ها تنوری و بدون 

حتــی یک قطره روغن می باشد

پیک رایگان تا محدوده مشخص

خـــریــد و
فروش ضایعات  

)فلــزات(

خریدار ضایعات آهن 
چـــدن، آلومینیوم  و 
مس و لـوازم خـانگي 

09182112624

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

 انجام کليه امور خــدماتـی از 
قبيل: نظافـت راه پله ها، منـازل 
مسکونی  و... ) شرکت ها و ادارات(
با بهترین کیفیت و کمترین هزینه
با کادری مــجرب و متعهد

09182171065
بهترین خریدار ضایعات 
آهن، آلومینیوم، مـس، 
درهاي پارکینیگی  ، درب
 و پنجـره و... در محل
09182147665
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نقاشي ساختمان 
رنگ روغني متري 4500 تومان 
رنگ پالستيک متري 3500 تومان

با کيفيت عالي و تضمين 

09035340232
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آموزش لعاب کاري 
فقط 40 هزار تومان 
)با معرف کار(
.م09185781324

ت
ت.

تعمـير کـار 
موتـور خانه
فروش، نصب و تعميرات

09189028401
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ت نقاشي ساختمان 

رنگ روغني، پالستيک، 
مولتی،کناف، اکروليک،
 بـا بـــهترین کيـفيت
و  نـــازلترین قـيمت
.م09104485919

ت
ت.

خریدار انواع ضایعات
ازقبیلآهن،چدن،مس،
برنجووسایـلمــنزل
بهغیـرازوسایلچوبي

09184428371

ت.م
ت.

گازرساني غالمي
 و تفکـیک کنـتور 
کلــي و جــزئي
  و جــابه جــایي
وع09187001775
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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 کيفيت باالی شستشو این قالی شویی باکتریال ضدلک ، ضد  حساسيت استفاده  مينماید که باعث باال رفتن کيفيت شستشوی قالی های همشهریان عزیز ميشود

 مبل شویی در مـنزل + ســرویـس رایــگان

دارایمجوزرسمی
ازاتحادیهمحترم

صنففرشاستانهمدانعضو
بازرگانی اتاق

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 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

فـرش هــای 
نو و کهنه شما را 
خــريـداريم

09187089782
وع09358199394
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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 
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بــورس انـــواع
کاغذ ديواري هاي ايراني و خارجي

باقیمتبسیارمناسب
نقاشيسقفرایگان،قرنیزرایگان

پخشکاغذ)کليوجزیي(
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
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ساعت تماس 16 الي 20

پذیرفتهميشود

09188130531
وام

ت
نوب

با 

بهترين 
خريدار

وام يـک روزه
09189117262-09189117269

م ا فـــروشو
درصد جانبازی4
) قيمت توافقی(
09182191544
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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

081-32525348

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

با امتياز رسمي از سازمان فني و حرفه اي وابسته به وزارت كار و 
امور اجتماعي برگزار كننده 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 

۶- قالي بافي و گليم بافي

* ارائه گواهينامه بين المللي، پرداخت شهریه به صورت اقساط
آدرس: همدان، بلوار مدني، کوچه آقاجاني بيگ 
روبروي سازمان اوقاف، کوچه شهيد فراهاني

از بین عالقمندان هنرجو مي پذیرد

وع
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اکی

ی 
یغات

س تبل
تما

09183186367-09189106944

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.

 پیــــا مــک 
نیازمنـدیــهای 
همــدان پــیام
10006066
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زینالعابدینان09199106800
همدان،خیابانگلزار

گـــروه مـعماري 
کالسکــه 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

واهشما
بهدلخ 

اقساط

@kalaske-chobi

نوید صامت 09189082004     یوسفي 09189082003

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

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

@hamedan-printer :کانال تلگرام
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خامــوش کــردن 
المپ هاي اضافي نشانه 
رشــد فرهنگي است

با استفاده صحیح از روشنایي 
 LED روز و المــپ هــاي
مصرف برق را کاهش دهیم 
شرکت توزيع نيروي برق استان همدان

تخفیف 30 درصـدی
 تا آخـــر آذرمــاه

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 خيابان مهديه،نرسيده به ميدان پژوهش 

رستـــــوران مجـــــــــــــلــــــل رويــــــــــــال 1
شعبه  دوم: همدان،دهکده توريستی گنجنامه، طبقه پايين تله کابين گنجنامه 

رستـــــوران مجـــــــــــلـــــــــل رويـــــــــــال 2

09182060790-09188145850
081-38372002-38372001

*مجهزبه3سالنمجزا:سالنهمایش،سالنVIP ولمکده

قاليشويی خليج فارس
دارای مجوز رسمی از اتحادیه محترم

ماه هر در طال سکه کشی قرعه همراه شماباشید برنده بار این شایــد

*بابهرهگیریازکارکنانمتخصصومجربافتخارداردخدماتخودرابههمشهریانعزیزارائهدهد
*بادریافتهزینهیکبارشستشودوبارشستشوطبقموازینشرعی

وباموادشویندهضدباکتریالشستوشوینماید
* براقنمودنواتوکشیفرشدرمرحلهپایانیشستشوی

32747154-32747844-09187004900-09182061008
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لـــول ميـــبره لـــول مـــيارهسرعـــت،دقــــت،پاکـــــيزگی

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

)شفاف سابق(

شستشوی کالسيک 
همراه با مواد 

شوينده نانو

گشت سایه مسافرتی نس ا ژ آ
تور مشهد از همدان هواپيما ،قطار اتوبوس

کيش - قشم - شيراز
نرخ های ويژه استانبول و آنتاليا

تور زمينی ارمنستان ، آذربايجان ، وان ويژه سال نو ميالدی
تورهای مالزی، تايلند، هند، اندونزی، چين و ...

08138265051رزرو هتل در تمامی شهرهای ايران و جهان
08138265052
08138264067 @sayehgasht :كانال تلگرام

 09307309850-09189008155
32532525  -  32533525-081  بــا مديريت نجفی  

تهيه غـذای امـيــر
) اوليــن بــودیــم و بهترین خواهيم ماند(

آدرس:ميدان امام، خيابان شهدا، پشت بانک آینده ، تهيه غذای امير

پيک رايگانتعداد 100
 پرس به باال تخفيف ويژه
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بـــــا خريــد حــضـــوری از 
اشــانتيون ما برخوردار  شويد

کوبیده              4/500
جوجه                4/500
نگین دار            5/500
مرغ                    6/000
وزیري                6/000
جوجه مخصوص 6/000

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

چلو نگین دار               7/000   
چلو مرغ                      7/500

چلو وزیري                  7/500         
چلو جوجه مخصوص  8/500 

https://telegram.me/bazarehamedan

اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشيد 
لطفاً  بـه کــانال تلگـرامی زير  مراجعه نـمايـيد

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


