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تلفن
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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
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IRAN ZAMIN

3136081-
09183118683

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 

وع
من

ً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

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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اولين شـرکت در و پنـجره 2 و 3 جداره 
UPVC )تعاونــي( در غــرب کــشور
با12سالاعتباروسابقهکاريوفعالبادستگاههاي)الوماتیكآلماني(
بهارزش1000سهمواقعدرشــهركصنعتيبوعليهمراهباشیشهو
پروفــیلبهصـــورتکامــلیانیميازسهامبــهفروشميرسد

.م09185785476
ت

ت.

081-34235297-34277494-09187034042

قاليشويی فنی بحری برتر سال 93
درتابستانوزمستاندرخدمتشماست

تمیز،فوری،ارزان
دیگر نگران خشک شدن فرش هایتان نباشيد

حتی در سردترین فصول سال با دستگاه های تمام اتوماتيک فرش های شما خشک خواهد شد

خريدار دو فقره فيش 
حج واجب و خريدار 
ســه فقره حج عمره 

09185828964

.م
ت

ت.

قاليــشـويي  اکـبا تـان
تحویل 48 ساعت

مجهزبهسیستمگرمخانه
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جاده دره مرادبيگ، جنب برج تنديس
081-38238050-09185431900

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

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

نمايندگی آموزش نرم افزار مالی سپيدار و هلو


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

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

امانـت فـروشی 
سعيد )پنــاهــی(
 كليه لوازم منزل

 و اداری
راباباالترینقیمتخریداریم

34247850
09188150893

آموزش رشته های 
پايـه و تخـصصی

 مراقبت، زیبایی و خياطی شهریه اقساط، 
مدل رایگان با ارائه مـــدرك معتبر
 فنی حرفه ای زیر نظر مــربی با سابقه

09334175791-09188115825
.م081-34420116

ت
ت.

آژانــس 
هگمتانه سفير

تور3روزهشمالدرمنطقه
آزادانزلی2شباقامت

خــدمــات: صبحانه، ناهار،شام، 
اتوبوس توریستی به همراه گشت ها

محـــل اقــامــت:
 سوئيت يا ويال های مجهز

قيمت: 309 هزار تومان
وع081-3251031409376517630
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ت

با بيش از 25 سال سابقه

خريدار ضايعات آهن، 
آلومينـيوم،مـس
 به باالترين قيمت در محل
09120417324
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آدرس: همدان،ميدان جهاد ابتداي خيابان مريزاده عشقي کافه فست فود کلـيــز

فســت  فـود کلــــيــــز
جهـــت تکـــميل كادر خود به تعدادي سوخاري زن،

 پيتزا زن، آماده ساز، سالن كار، پيک موتوري، ظرفشور، پاركبان 
 و تعدادي خانم با روابط عمومي باال و حقــوق و مزایاي كافي 
به صورت تمام وقت و نيمه وقت نيازمند است

مراجعـهحضوري

کــافه کلــيـــز 
جهــتتـکمیلکادرکافهبهتعــداديبـــاریستا
کمــــكبــــاریستا،سالنکارونیرويکارکافه
باحقـــوقومـــزایايکـــافينــیازمنداست

)مراجـعه حـضوري(
آدرس:همدان، ميدان جهاد ابتداي خيابان ميرزاده عشقي
کافه فسـت  و فــود کلــــيـــــز

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 كاری
09127059537-09187100121-32569257
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امــانــت  
فـــروشی 
خرید و فروش لوازم اداری و خانگی یا 
سوپر مارکتی نویا دست دوم با مناسب ترین  قيـمت

09185436800 زارعی
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ثبت نام کالس هاي رايگان و نيمه رايگان 
خانهیکارگــرمختــصتــمامســنین
چرتــکه،زبان،کامپیوتر،حسابداري،هنري،
رباتیــك،برنــامهنویسی30،جاوا،اندروید

آدرس: همدان،خيابان طالقاني، چهارراه اميرکبير بيست متري شيرسنگي

09183129338      081-34285500      34295155

موسسه حمل اثاثيه

باسبدرایگانپارسـيان

وعتضـمين            با مجوز رسمی
ممن
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ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

آقاي شيخي 09184080320

پویــا پنـجره 
غـــرب

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

آدرس: همدان شهرک صنعتي بوعلي 
خيابان دهم پالک 273
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09198879081
09010790910
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*باالبردنراندمانوبازدهیگاوداریهاودامداریها
*افزایشمیزانتولید

*کاهشتلفات

دوره آمــوزشی تـخصصی پرورش
 و بيـــماری های گــاو و گوسفند

راهاندازیکسبوکارسوددهباسرمایهاندك

*باارائهگــواهینامهمعتــبرمهـارتسازمان
تحقیـــقـاتوآمـــوزشکـــشـــاورزی

*قابلاستفادهدراروپــاوآمــــریکا

3و4آبـــانمـــاه97مــــرکــــز
تحقیقاتآموزشکشاورزیاستانهمدان

Www.educow.ir
Www.edusheep.ir

امانت فروشي 
مهــدي

لوازم خانگي و اداري شما را 
با قيمت مناسب خريداريم 
09188176407-32522719
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کلينيک ساختماني عمارت
■ چــوب تــرمــووود 

■ کرکره برقي و جک اتوماتيک

@kilinikemarat09183149683-09381667212

تماستبلیغاتیاکیداممنوع

)هر آنچه نياز ساختمان

 شماســت در يک مجموعه(
■ نما و تابلوی کامپوزیت 

■ نماي سنگ مصنوعي استونيت

دفتر كارخانه: همدان، برج پاستور، طبقه7 واحد7

شرکت مهر جم تاسيس 1368
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سرمايه گذاری مطمئن
بادرآمدحاللوهرمقدارسرمایه

در کــــارخانه تــــوليــــد مــواد غذایی

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

ثبت نام تورمشهد مقدس آغازشد
حرکتهرسهروزیکبار
آژانس هگمتـانه ســفير 

@offertour4034
۰ ۹ ۳ ۶ ۹ ۲ ۹ ۴ ۰ ۳ ۴

سی قیا  ۰ ۹ ۳ ۷ ۶ ۵ ۱ ۷ ۶ ۳ ۰

به يــک نــفر شــاگرد سـاده
 جهت کار در فروشگاه لوازم يدکی
 با حقوق 600 هزار تومان نيازمنديم

081-32641342

TU5 پژو پارس
مدل 95، بي رنگ و کالس 15، 
بيمه 9 ماه، در حد صفر واقعی
بازدید:سنگشیر
67/800/000 تومان قيمت: 
09188158258 )كرمي(

یک باب مغازه آرایشيـ  
بهداشتي واقـع در پاساژ 
اميرکبـير با تمـام وسایل 
اجــاره داده مــي شود

)قيــمت تــوافقي(
09026647074

فـــــوري
بهتعداديقلمسیاه
کارولعابکارماهر
نیـــازمـــندیــم

09186118984
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گــروه تـــوليدی صنعتی به روز کابين
PVC تولید کننده انواع روشویی کابینتی

و آينه باكس به صورت مــعمولی و ســلطنتی 
در طــرحها و رنگهای مختلــف با سنــگ سينا و گلسار

09189040664

فوري فوري   
به يک سند مسکوني جهت دريافت 
وام ستاد ديه به مبلغ 150 ميليون 
به باال به مدت يکسال نيازمنديم 
)سفته-قراردادمحضريوپورسانت(

09185072141

آگهـــي استـــخدام 
به يک نفر مهندس صنايع غذايي و يک نفر ليسانس 
شيمي جهت كارخانه نوشمک سازي واقع در اسدآباد 

يوســـف آباد نيازمنديم )ترجـيحًا ساكن اسدآباد(
شماره تماس: 09181117322
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کتابهای کهـنه 
)کنـکـوری و 
دانشـگاهی( و 
کاغذ باطله شما 
را خـريداريـم
09185000087

دفتر: 09189128890-32625770

قاليشويي تابان
كـرایه فرش جهت مجالس

شستشويتخصصيانواعفرشهايماشینيودستباف
تحویلدراسرعوقت

سرویسرایگان
)در صــورت نارضایتي مشــتري 
شستشو مـجدداً  انجام مي شــود(
آدرس: همدان، بلوار بسيج )فرودگاه(، كوچه گمرک

بامجـــوزرســـمــی

خــريدار انــواع ضايــعات 
آهـن و آلومــينيوم در مـحل
 بــه باالتــريــن قيــمت

09186331737

يک سالن تجاری )مناسب غذا خوری( 
با تمام امکانات در سعيديـه باال 
اجــاره داده مـــی شـود 

.م09188131079
ت

ت.

خريدار خــودروهاي 
فــرســـوده 
وع09183082370
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ت

دیــوارنــویسي، 
زیباسازي، نقاشي

وع09189143492
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

فرصــت شغليتما
جذبنیرويپاسارگاد

وع09186780042
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما



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 كمال آباد
09198116606 صالـــحي
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خريد،فروش،رهن ، اجـاره

2 عدد ســوله جمعًا 
به متراژ 320 متر مربع 
جهت انبار سيب زمينی 
و ... در منطقه صالـح آباد 
همدان مجهز  به   دوربين 
مداربسته، دزدگير و اتاق 
نگهبانی اجاره داده می شود

رد.09379151053
 دا

ی
نون

 قا
رد

يگ
و پ

م  
داً.

کي
ت.ا

ت.
اجــاره مـغازه تجاري 
170 مـتر زيربـنا داراي 
کرکره برقي، برق 3 فاز، 
گاز، آب، درب شيشه اي 
هزينـه پيش پرداخت 
5 ميلـيون و اجاره بها 
1/200 ميليون تومـان 

 بهر جاده اصلي روستاي چشين 
09183126217

به یــک تلفـــن چي خانم جهت 
کــار در فست فود آقاجون خيابان 
مهدیه  روبروي اورژانس نيازمندیم 

.م09198033424
ت

ت.

به يک کارگر ماهر جهت کار در 

ساندويچي با سابقه کار نيازمنديم 

09185910057-09183122877

.م
ت

ت.

نيازمنـــد جــوشـکار 
درب و پــنــجره ساز 

جهـت کار در مازندران 
همــراه با جای خواب

)با حقــوق عــالی(
.م09129452346

ت
ت.

به 2 نــفر چـرخکار 
و  وردسـت چـرخکار 
مـاهر و نيمه ماهر خانم 
جهت توليدي نيازمنديم
)محــیطکـاماًلزنــانه(

ت.م09182934009
ت.

به تعــدادی نيروی خانم نيازمنديم
 با حقــوق ماهيانه)1 ميليون تومان( 

شرکــت فانـوس دانــش
.م 09187142386  081-32534903

ت
ت.

به یــک راننــده پایه یک 
و بــازنـــشــته  نيـازمندیم

ت.م09188119891
ت.

شرکت پخش سيگار به یـک نفر 
حسابـدار خانــم و 5 نفر ویزیتور 
آقا  نيازمند است 09198113079

به یــک نـــفر 
اتــوکار و یک نفر 
وردسـت چرخکار 
خانــم نيازمندیم
ت.م09182128014

ت.

به 2 نفر کارگر ساده در 
کارگاه نجاری نيازمنديم

.م09188169518
ت

ت.

فـــروش 
یک باب سوله به متراژ  400 متر

 600 متر زمين جمعاً 1000 متر 
ميـــليون  300 قيــــمت 

 واقع در شهرك صنعتي بهاران 
09360033346

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

سالـن فـروشي
جاده ینگيـجه 115 متر با 
برق سه فاز 45 کيلووات 
داراي 200 مــتر زميـن

.م09183113197
ت

ت.

رهـن و اجاره
7دهنهمغــازهباارتــفـاع
4/20ودهنـه4مترهردهنه
ماشینرو،آب،برق3فاز50
آمپرصنــعتی،تلفن،سرویس
بهداشتی،7کنتورتــكفـاز،
محوطهحیاط400متر،30متر

دفترکار،چاهآب،مناسبجهت
کارهــایصنـعتییاپارکینگ
آدرس: همــدان،چــهار راه

 ميدان بار روبروی سايپا گاراژ آتا
ت.م09058779298    081-34234567

ت.

عسوخاری مخصوص تنور را امتحان کنيد
نو

مم
دا 

کي
ی ا

غات
لي

 تب
س

ما
ت

تمامی ساندویچ ها تنوری و بدون 

حتــی یک قطره روغن می باشد

پيک رایگان تا محدوده مشخص

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
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

اجاره مغازه تجاري به متراژ 22 متر، 
خيابان پاسـداران، روبـروی

 بانـک ملـي 09188129713

.م
ت

ت.

081-38234634

امـالك 
عــارف

آدرس:هــمدان،مــیدانجهاد،
خیابــانعــارفقـــزوینــی،
جنــبادارهآبوفــاضالب

کارگر جوان و نوجوان جهت 
کارگاه شيریني پزي نيازمندیم 

ت.ت.م081-32526260

به یک اپراتور خانم 
و به تعــدادي پيک 

موتوري جــهت کار در 
پيک موتوري نيازمندیم 
مراجــعهحضـوري:
حواليچهارراهبابك
براي اطالع بيشتر با اين 

شماره تماس بگيريد

09369693839

ع
نو

مم
دا 

کي
ی ا

غات
لي

 تب
س

ما
ت

به تــعـــدادي 
نيروي سياه قلم کار 
حرفه اي نيازمندیم 

.م09339826482
ت

ت.

به تعدادی نيروی کار آقا جهت کار 
در رستـوران عطر سيب نيازمنديم

با روابــط عمــومی بـاال و ظاهری 
آراسته شرایط سنی حداکثر 27 سال

09186347061

.م
ت

ت.

به تــــعـــدادي
 پيـــک مــوتوري  با 

مدارك کامل نيازمندیم 
اعتبارآگهيتا40روز

09120258019

.م
ت

ت.

به يک نفر خانم و يک 
نفر آقا جهت کـار در 
فورشگاه سفال واقـع 
در اللجين نيازمنديم 

09183112179

.م
ت

ت.

به يــک فـروشنده خـانم
 با روابط عمومي باال جهت کار 
در فروشگاه  سيسموني نيازمنديم 
)بهصورتتماموقت(

آدرس: همدان،خيابان پاسداران، 
روبــروي بيمارستان فاطميه، 
سيـسمـوني ني ني تـپلي

.م081-38251549
ت

ت.

امالك نيکان
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
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت اجاره يک منزل مسکوني 2 طبقه، طبقه اول به 

متراژ حدوًد 80 متر، حياط دار، راه جدا واقع 
در آزاد شرقي، کوچه انقالب 25 ميلـيون 
.مرهن + 850 هزار اجاره 09187212354

ت
ت.

فــروش بـاغ 
حدودا1500ًمترواقع
درامــامزادهکوه،
منطقه قــیمت زیر

.م09375579833
ت

ت.

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

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

به تـــعـــدادي 
خانم جهت کار در 
کارخانه سفال واقع 
در اللجين نيازمندیم 

ت.م09372676542
ت.

به تعــــدادي راننده  با خــودرو
 مــدل بــاال )ترجيحًا ساکن شهــرك 

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

ت
ت.

بــه تـعــدادي
 پيک موتوري براي کار
 در فست فود نيازمنديم

09358890979

به 2 نــفر سالــن کار آقا 
مسلط و با ظاهري آراسته 
و یـک نفر ظرفشـور خانم 
جهت کار در باغ رستوران 
و سفــره خانــه نـيازمندیم

09126165090

.م
ت

ت.

به 2 نفر فروشنده خانم نيازمنديم
پاسـاژ قدس، طـبقه همکـف، 
کيف متين )مراجـعه حضوري(

.م
ت

ت.

به یک نفــر منــشي خانم جهت 
مدیریت سایت و پاسخگویي تلفن 

نيــازمنـدیم 09187861450

به یک  سالــن کار 
جهـــت کــار در 
رستوران  نيازمندیم
09120671060

081-38371553
09050483630

یک رســـتوران معـــتبر جــهت 
همکاري به افـــراد زیر با حــقوق
 و مزایاي عالي + بيــمه نيـازمند است

تعدادشرایطسنجنسيتسمتردیف

با تجربه كاري و 25 الي 35 سالآقاانباردار1
2 نفرآگاه به انبارداري

5 نفر-20 الي 35 سالآقاسالن كار )گارسون(2

2 نفرباتجربه25 الي 35 سالآقاآشپز فرنگي كار3

--25 الي 35 سالآقا/ خانمظرفشور4

ساعت تماس: 9 الي 14 و 17 الي 20

بــه تــــعــدادي 
وردســت چــرخکار، 
اتوکـار مزدي دوز آقا 
یا خانــم جـــهت کار 

مانتــو  نيــازمــندیم
.م09130939230

ت
ت.

به یــک فـــروشنده خانــم 
جهت کار در پوشـاك زنانه

 با سابقه کــاري نيـــازمندیم
)محیـطزنانه(
09357308753

09017913904

يــک عـدد سوله 
مـرتـب جـهــت 
مواد غذايي و دارويي 
اجاره داده مي شود 

.م09308431080
ت

ت.

یک ساخــتمان  دربــست 
واقع در بهترین نقطه بلوار 
مدني جهت کار آموزشي 
و فرهنگي در شيفت عصر 
اجـــاره داده مــي شود

.م09184910175
ت

ت.

ساختــماني 2 طــبقه، اداري، صــنعتي 
واقع در کيلومتر 6 جاده تهران نرسيده به
 کارخانه شيشه بر جاده اجاره داده مي شود.

.م09188119891
ت

ت.

بــاغ فـروشي  روستاي 
نورآباد 09185071909

به یک خانم جهت 
حسابداری و منشی 
در مشاور امالك نيازمندیم
)حوالی بلوار دانشگاه نبش زمانی(

.م09183161914
ت

ت.

به تعـدادي نيروي کار آقا جهت کار 
در بســتني فـــروشي نيـــازمندیم

شرایط سني: 18 الي 25 سال
مراجعه حضوري

وعآدرس:همدانبلواربعثت،بستنينعمتساعتمراجعه18بهبعد
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

آگهــی استـــخدام
صنایع غذایی هراتی
بهتعدادینیرویکارخانمبههمراه
ســرویسرفتوبرگشتباحقوق
ماهیانه1/160/000میلیونتوماننیازمندیم
آدرس: همدان، جاده كرمانشاه جنب پليس 
راه همدان، كرمانشاه دور ميــــدان بهار، 

صنايع غذايی هراتی ) فروشگاه مركزی(
081-34586017

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

به 2 نفـــر نيـــروي 
سالن کار با تجربه آقا و 
پيتزا زن جهت کار در 
فســت فود  نيازمندیم 

09195995978

.م
ت

ت.

به 4 نـفـر نيـروي 
کـار آقا آشنا به کار 
جهت کار در دوغابي 
اللـجين  نيازمنديم 
با حقوق ماهيانه 
1/200/000 تومان 
سرویس رفت و برگشت 

09216170997
وع

من
دا م

کي
ی ا

غات
بلي

س ت
ما

ت

جوانــي 27 ساله داراي سابقه کار
در کــارخـانه کيک و کلوچـه و

 نان فانتـزي نيازمند کار در هر زمينه 
09388306280 شغلي مي باشم 

.م
ت

ت.

به يک نفر منشي خانم
 جهـت پـاسخگويي 
بـــه تلــفن در 
فست فود نيازمنديم 
09198033424

نيــازمنــد تـــعدادي 
بــازاریـاب خانم و آقا 
جهـــت استـــان هاي 
همجوار همدان جهت 
بـازاریابي و پخش نان 

.م09033299483
ت

ت.

به یـــک نــفــر
 پيــک موتــوري 
جهـــت کـار در 
آشپزخانه نيازمندیم
09187063725

بـــه یــک نــفر 
پيتزازن جهت کار در 

فست فود نيازمنـدیم
آدرس:  همدان،خيابان استادان، جنب

 بانک صادرات، فست فود گرين فود 
09038112100

ساعتتماس:11الي15و18الي24

.م
ت

ت.

فــروشنـدگي
رادرخانهیامحل
کارخودآغازکنید

درآمد يک الي 3 ميليون توماني
09186732987
وع09028362763

من
دا م

کي
ی ا

غات
بلي

س ت
ما

ت
به 2 نفر استادکار ماهر

 و یــک شاگرد جهت 
کــار در آپــاراتي و 

الستيک فروشي نيازمندیم
09181112511

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

هيچ شعبه ای در سطح استان همدان ندارد و تمامی  شور قالی های خود را  از لحاظ کيفيت و کميت تضمين 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 ماشينی و ترميم سوختگی قالی های ماشينی

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

پـــذيـــرش آگـهــی  
نيـازمنـدی هـای همدان پيام
 تا ساعت 18 عصـر مـی بـاشد

081-38264400

چــــاپ  با 
نيازمنديــهای 
هـمـــدان 
پـــيــام 
هــــر روز

همـراه شــما 
هـــستـيم

3 8 2 6 4 4 0 0

به تعــداد مــحدودی پيک موتوری به 
صورت تمام وقــت جــهــت فعاليـــت 
در آژانـــس پيــک مــوتوری نيازمندیم

09183131642
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تخريب ساختمان و خاکبرداري 
با کليــه مسـئوليت اجـاره
 بيل مکانيکي بزرگ و کوچک

09188114313
09123440787

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

همیشهبهگشتباشایستهگشت
دفتر خدماتي مسافرتي شایــسته گــشت

طرف قرارداد با فرهنگيان و کارکنان دولت

*مجري تورهاي داخلي و خارجي )لحظه آخري(
*تور هوايي مشهد و كيش

 *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 :علينک کانال

و
من

 م
دا

کي
 ا
ی

ات
غ
لي

تب
س 

ما
ت

نماينده رسمی سازمان بازنشستگی کشوری در استان همدان

خـریدار ضـایعات آهن 
آلومينيوم، مس با باالترین 
قيــمت درب مـــحل 

09182305046
09366022437

وع
من

ا م
يد

اک
ی 

غات
بلي

س ت
ما

ت

آدرس: همدان،میدان امام حسین)ع(، بلوار عالقمندیان، باال تر 
از اداره گاز، کارگاه خدماتی طرح نو

دکوراسيون داخلي طرح نو

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

هایگالس
HI GLASSES Lethronلترون MDF

امدیاف

09182917255

تخفيف ویژه 30 درصدی تا آخر آبان ماه

اقــــســـاط 3 مــــاهـــــه

نقاشي ساختمان 
پذيرفته مي شود
09196267841

ت.م
ت.

صنایع چوب رحيمي
دكوراسيون اداري، تجاري، 

كابيــنت و كــمد ديواري
سرویسعروسونوزاد
دربچوبي)نقدواقساط(

09188179355

فروش دستگاه هاي 
جــوجــه کــشي
صنعـتي خانگي
09188146105 موالیي

@sadra22222toyor
وع

من
ا م

يد
 اک

ی
غات

بلي
س ت

ما
ت

بــورس انـــواع

کاغذ ديواري هاي ايراني و خارجي
باقیمتبسیارمناسب

نقاشيسقفرایگان،قرنیزرایگان
پخشکاغذ)کليوجزیي(

تخفيف ويژه كارمندان طرف قرارداد با دانشگاه علوم پزشکي 
و آموزش وپرورش در اقساط 10 ماهه

خيابان عالقبنديان، روبروی دبيرستان عالقمنديان، 
دكوراسيون ماندگار

09180054172-09189073298-32747197

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

امـانت فروشي 
بــرزگــر 

لوازم منزل شما 
را بـا بـاالترين 
قيمت خريداريم
09188127175

وع
 ممن

يدا
ی اک

يغات
س تبل

تما

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

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

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

گازرساني غالمي
و تفکـيک کنـتور

 کلي و جزئي  و جابه جايي 

.م09187001775
ت

ت.

زینالعابدینان09199106800
همدان،خیابانگلزار

گـــروه مـعماري 
کالسکــه چــوبي

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
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

جوشکـاري سيار
برق کشی،امور تاسيساتی

09186080082
نصبوتعمیر

.م
ت

ت.

برق 3 فاز خورشيدی
فــروش عــمده 
پنل خورشيد و باتری
كرج، كمال شهر، بعداز پليس راه 
كمال شهر جنب شهرک افشاريه 

فروشگاه برق خـورشيدي 
09122346325-09108250020

امانت فروشی اسالمی
کليــه لــوازم  منزل 
شمــا را به باالترین 
قيــمت خریداریم
09185848955

پــذیــرش انـــواع 
کاشي کاري، نماکاري و 
سيمان کاري و تعميرات

 با کيفيت و قيمت مطلوب 

09908115251

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

نقاشي ساختمان
رنگروغني،پالستیك،
اکرولیك، کالر، مولتي
بــهترینکیـفیت با
قـیمت نــازلترین و

وع09104485919
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

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

ماشيـــن لباسـشویي  و...
.م09181112507

ت
ت.

شرکت خدماتی پدرام روشن فراز
مجری کليه امور نظافتی منازل، راه پله شرکت ها، انبار  ها و حياط

1-نظافتراهپلهساختمان،پارکینگ،منزل)آسانسوروحیاطو...(
2-تامیننیرویباسابقهجهتپرستاریکودكوسالمند

)بصورتنیمهوقتوتماموقت(
3-تامیننیرویخانموآقاجهتپذیراییوخدمتدرمجالسشما

4-مبلشوییدراسرعوقتبابهترینروشونازلترینقیمت
09182707850-09186100355

وع081-34223765
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

بهترین خریدار ضایعات 
آهن، آلومينيوم، مـس، 
درهاي پارکينيگی  ، درب
 و پنجـره و... در محل
09182147665

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

ایــزوگـام دليـــجان

 قير و گـوني
 و آسفـالت 

09122577849-32666682

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

بهــترين خريدار 
ضايـعات آهــن 

آلــوميــنيوم
 و مـس در مـحل
09369720306

تعميرات انواع 
لبـاسشويي
فقط در منزل
خيابان شهدا نظربيگ
نـــادری

وع09186108405
من

ا م
يد

اک
ی 

غات
بلي

س ت
ما

ت

خـدمـات 
MDF آرش
09184104269

.م
ت

ت.

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

خــريــداريم
09186531232
081-32515783

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

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

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

پژو 405 مدل 96
کـــارکــرد 17 هــزار
بـــی رنـگ، بسيار تميز
بيـــــمه تـــا 97/9/31
تحــویل بـــرج 97/6

09188158258

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

آمــوزش
حسابداری عملی و کاربردی 

همراه با معرفی به بازار کار
صــد در صــد تــضمينی
09101364001

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

اجاره و فروش
ديزل ژنراتور
09905888655

.م
ت

ت.

فـــروش
فيش حج تمتع 
)خـــرداد 86(
.م09180831972

ت
ت.

خــریــدار 
کتـاب بـاطله
آدرس: هـمدان، 
خيابـان پـاستور، 
روبروی داروخانه 

)کتـاب شـهر(
09187102190

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

فـرش هــای 
نو و کهنه شما را 
خــريـداريم

09187089782
09358199394

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

تعــميــرات 
مبــل عـــلي
شماره تماس: 

09186716101
و یا با آیدي زیر پيام دهيد
@mobeghaderi

@hamedanmobali

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

 با قيمت مناسب
)دستگاه دیجيتال 65 الی 85 هزار تومان، گوشی تلفن ثابت 30 الی 55 
هزار تومان، آیفون  2 طبقه تصویری 350 هزار تومان،آیفون یک طبقه 

تصویری 250 هزار تومان،محافظ یخچال  35 هزار تومان، المپ 50 وات 
كم مصرف  15 هزار تومان، آیفون  2 طبقه صوتی 150 هزار تومان،جاروبرقی،
چای ساز، آنتن برقی، اتو مو، ریش تراش، سشوار، بند انداز و انواع لوازم برقی به فروش می رسد(
09182117955 باباطاهرکوچهسماواتیان آدرس:همدان،خیابان

توجهتوجه

بيـمه ما نمایندگي محمد ظاهري
صدور انواع بيمه نامه شخص ثالث و بدنه اتومبيل

آدرس: خيابان شهدا، نرسيده به فلکه چاپارخانه، جنب بانک سينا
081-32667897      09187074985

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

اقـســاط 7 مــاهـه

تــدريــس 
خصوصي رياضي

 فيزیک و زبان توسط اساتيد 
دانشگاه با قيــمت مـناسب
09227061880

شرکت خدماتي گلستان
با سابقه درخشان در امور نگهداری 
از سالمند  و کودك) در منزل یا 

بيمارستان( با کادری مسئوليت پذیر 
آمــاده ارائــه خدمات می باشد

12
43

ت 6
ه ثب

مار
ش

انجامکلیهامورخدماتي
نــظافت قــبیل: از

ازمــنازل،راهپـلهها،
و اداري مجتمعهــاي
نیروي توسط مسـکوني
مجربآقاوخانمميباشد

كليه نيروها داراي بيمه مسئوليت مي باشند

ي
سم

ز ر
جو

ا م
ب

با مدیریت خانم قهرماني 
-09187077039-09186746726

081-32645895

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

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

بـرق متعلق به همه اقشار 
جـامعه است از اسـراف 
در مصرف آن پرهـيز کنيم

بسيـــاري از مـــواد و اجـــنـــاس 
کافيـــست که در محل سایه یا خشک 
نگهـــداري شـــود و نيـــازي نيست 
آنهـــا را در یـــخـــچال انـبار کنيم

شرکت توزيع نيروي برق استان همدان

مؤسسه خدماتي ديبا
شستشوي انواع مبلمان، 
فرش، موکت، سراميک، 
پـارکـت با دستـگاه هاي 
پيشرفته و مواد درجه یک
09187069605 -32626124

09334585805

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

با بيش از 30 سال قاليشویی گل  ابریشم
سابقه کار در تهران متخصص در شستشوی قالی ابریشم و گل ابریشم  

و دستبافت با دستگاه مخصوص 100% بدون مواد 
با رعایت شئونات اسالمی،اتو خورده + لول

فقـــطیکـــبارامتــحانکنــید
مشتـریچنـدینســـالهمامــیشــوید

09189137796 تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع32663175-

20 مـيليون سرمایه  ماهـانه با 
 5 ميليون در آمد داشته باشيد
ساخت وراه اندازي خط توليد کوره هـاي 
صنعــتي زغــال ليـمو و کبابـي با 
باالترين کيفيت و ســـودآوري بـاال

09183192271

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

09187130072-09183169361-38251938

)قاليشویی نقشينه(

■ 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 اميركبير، خيابان گلزار

ع
نو

مم
دا 

کي
ی ا

غات
بلي

س ت
ما

ت

قيمت ها با 20 % تخفيف محاسبه می گردد

امانت فروشی
ســرگذر
081-32531510 
وع09373801275

من
ا م

يد
اک

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

دستگاه کارتخوان بي سيم

با شرایط آسان:
500هزارتومانوجهنقد+500هزارتومانچكیاسفتهی
ضمانتي)درهرزمانبعدازتحویلدستگاهبهشــرکت،
پولومداركضمــانتيبهشماعودتدادهميشود(

مراكـــــــــز خدماتي و فروشگاهي، فرهـنگي و 
ورزشـــــي، اقامتي و پذيرايي، مشاغـــل ســـيار

 و بازارياب ها، شــركت و نمايندگي ها، مسئولين و 
متصديان امور مالـــــــي و وصول مطـــــالبــــات، 
پيک موتوري، امـــــور بيمه اي، فني، صـــنعتـــي

ارائه به:

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

081-32640912    09181072716

همه اصناف، حتي مشاغل 
بــدون جـواز کسب
 در اســتان هـمدان

ک با شما
ب بان

انتخا

وری
ل ف

ویـ
تح

خــريــدار انواع
 فــرش هــــاي 
کـهنــه 20 درصد
بــاالتــر از  قـيمت 
بازار خرید در محل
 09183160361
081 -32529094

امالك مهستان همدان
افتخارداردکهدرخصوصکلیهخدماتمسکن
فروش،اجاره،مشارکتدرساختومشاوره
رایگاندرخدمتهمشهریانعزیزهمدانباشد

با ما در ارتباط باشيد: 09181115394
 تلفن تماس: 081-38273502       081-38253847

@amlakmahamedan www.mahestan 811.ir

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

081-32731015        09187146011

قاليشويي صداقت  با مجوز رسمي
با يکبار امتحان مشتري 

دائـــم مـــا شــويد

شستشوي انواع فرش ماشيني و دستباف
شستشوي انواع مبلمان در منزل
با ضمانت كامل حمل ونقل رايگان

*
*
*

آدرس:همدان،شهركبهشتي،خیابان
صیادشیرازي،روبرویمسجدبنيفاطمه

خـريدار ضايعات 
بــه صـورت 

جـزئي و کـلـي
 با باالترين قيـمت 
درب مــنــزل

 با وزن کشي دقيق 
09395628120

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

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 ولمکده

کـــاشـــي 
هفــت رنگ
کتــیبهنـــگاري
اماکنمتبــرکــه،
مســاجد،حسینیهها،

سردرادارات

09181115117

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

نقاشي ساختمان 
رنگ روغني متري 4500 تومان 
رنگ پالستيک متري 3000 تومان 
)باکیـفیتوتضمین(

09372088029
وع

من
ا م

يد
 اک

ی
غات

بلي
س ت

ما
ت

قاليشويی خليج فارس
دارای مجوز رسمی از اتحادیه محترم

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

*بابهرهگیریازکارکنانمتخصصومجربافتخارداردخدماتخودرابههمشهریانعزیزارائهدهد
*بادریافتهزینهیكبارشستشودوبارشستشوطبقموازینشرعی

وباموادشویندهضدباکتریالشستوشوینماید
* براقنمودنواتوکشیفرشدرمرحلهپایانیشستشوی

32747154-32747844-09187004900-09182061008

ع
و

من
ا م

د
کي

ی ا
غات

لي
 تب

س
ما

ت

لـــول میـــبره لـــول مـــیارهسرعـــت،دقــــت،پاکـــــیزگی

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

)شفاف سابق(

شستشوی کالسیک 
همراه با مواد 

شوینده نانو

فـرش مظاهري
فرش هاي نو و کهنه 
شما را خـريداريم
09188181537

ع
نو

مم
دا 

کي
ی ا

ات
يغ

بل
س ت

ما
ت

مـلی بـار
حمل اثاثيه،جهيزيه،مبلمان به تمام نقاط كشور

با بيمه كامل و مجوز رسمی و كادر مجرب
.م09183117283-34254443-34254442حتی در ایام تعطيل

ت
ت.

ملی بار
3425444234254443

امانـت  فروشي 
فـــدك

خریدوفروشانواع
لوازمخانگيواداري
ومــغـازهشــما
باباالترینقیمت
09189132501

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

09185917375 -38239760 -09021117866

قالي شويي شفاف
اولرضایتمشتري
بعدپرداختهزینه

آدرس: بلوار الغدير، پايين تر از مدرسه 
عالقبنديان، نرسيده به بلوار شهرک مدني

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت
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