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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 

وع
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يد

 اك
تی

يغا
تبل

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

حمل اثاثيه و كاال با كادر مجرب و بيمه كامل
ارائه سبد 
رايـگان

ل(
طی

تع
ام
یای

حت
(

ل(
طی
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ام
یای

حت
(

اتــو بــار  ايـران زمــين

وع
من

ًا م
يد

 اك
تی

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

قاليــشـويي  اکـبا تـان
تحویل 48 ساعت

مجهزبهسیستمگرمخانه

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

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

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

جهت استخدام در ادارات، سازمان ها و شرکت ها مورد نیاز 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 
سعید )پنــاهــی(
 كليه لوازم منزل

 و اداری
راباباالترینقیمتخریداریم

34247850
09188150893

به يـــک فيــزيوتراپيسـت داراي 
مجــوز جهــت مشارکت در تأسيس 
کلينيک در ساختمان پزشکان نيازمنديم 

09394617775

حــقــوق 
800 هزار تومان

بــه یـــک دادزن در 
مرکز شهر نیــازمنـدیم

09038150993

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت رهن يک طبقه ساختمان 

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

09187775821

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

آموزشگاه زبان حکمت
 براي تکميل كادر اداري و آموزشي خود

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

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

09183171846

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

بـــه 2 نــــــفر
 پیـــک مــوتوري

 جهت کار در آشکده 
عبــدي  نیــازمندیم 

38268219

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

چــرخ خياطي 
بـه بــاالترين 
قيمت خريداريم 
09120369305

وع
من
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کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
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 كاری
09127059537-09187100121-32569257
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اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

امانت فروشي 
مــهـــدي

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

وع
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دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

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

مشـــاوره در اخـذ 
گواهـینــــامه هاي 
ISO  در کــسب و 
کارهاي گوناگون 

وع09171530199
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

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

09185436800 زارعـی

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
نيازمند شريک جهت توليد و ت

بسته بندي انواع نان فانتزي 
و حجيم )جا و مجوز از ما، 
سرمـايه از شما( با مـجوز
 از سـازمان غـذا و دارو 
09033299483

کتــــاب هــاي
 دست دوم شــما  

را خــریداریم
)کنکوري، دانشگاهي، 
ضايعات، کاغذ باطله(
كتابخانه شخصي 
شما را خريداريم
09226106692
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09183129338      081-34285500      34295155

موسسه حمل اثاثیه
پارسـيان

باسبدرایگان

تضـمين            با مجوز رسمی

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

آقاي شيخي 09184080320

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

س: همدان،جاده كرمانشاه،باالتر از فلکه مريانج، جنب اسقاط خودرو
آدر

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

وعدفتر كارخانه: همدان، برج پاستور، طبقه7 واحد7
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

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

 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

فــرصت شغلي جذب نيرو 
بيمه پاسارگاد )بيرامي راد(

09128118036

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

اجـــاره  غــرفـه
در بهترین نقاط شهر

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع09109104069

خريدار انواع ضايعات و آهن آالت 
لـــوازم خانــگــی، درب  وپنــجره هـای 
آلــومینیومی، شوفاژ خانه، رادیاتور و پکـیج

09184059424 كريمی   09187004525 زراعتی

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

09103384967
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اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

به یک طـــراح خانـــم یا آقا 
با تحصیالت مرتبط جهت طراحي 
دکــوراسیون داخلي نیازمندیم 

)ترجيحًا داراي لب تاب( با حقوق مکفي + پورسانت 
09302268982

واگــذاري امتياز قاليشويي 
نهاوند با 10 سال سابقه کاري 

09122644629

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

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

کالس هاي طراحي لباس 
كالس هاي مقدماتي شامل: آناتومي، تأثير خطوط بصري، رنگ شناسي، 
كاركــتر سازي، مدبرد و تکنيک كالس هاي پيشرفته شامل: بازار كار 

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع09351670676

کافـــه فســت فــود کلــیز
به تعدادي پيک موتوري، سالن کار، سوخاري زن،

 برگرزن، پيتزازن آقـــا و کانـتر کـــار و 
صندوقدار خانم به صورت تمام وقت و نيمه وقت 
با حــقوق و مــزاياي کافي نيازمند اســت 

مراجعـه حضوري، میدان جهاد، ابتداي 
خیابان میرزاده عشقي، کافه فست فود کلــیز

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت



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

شماره تلگرامی واحد نيازمندی: 09105398964
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با عضــویت در کانال 
تلگرامی امالك شهر از 

موارد امالك بازدید و یا 
ملک خودتان را بصورت 

رایـــگان آگهی دهید
@amlakshahr18h

.م
ت

ت.

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

به چنـــد نفــر نیـــــروي آقــا جهت کار در 
شهرك صنعتي اللجین )سرامیـــک( با حــقوق 

روزانـــه 40 هـــزار تــومـــان نیـازمندیم 
)سرويس رفت و برگشت رايگان( 

وع09214733626
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به 2 پيـک مـوتوری 
جهت کــار در تهيـه 

غــذا واقــع در 
شهرک الوند نيازمنديم 

وع09187000331
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

جویاي کار 
جواني 39 ساله بازنشسته نيروهاي 
مسلح جهت كار حراست و نگهباني 
و انبارداري و راننده بدون خودرو 

)ادارت و دانشگاه ها( متقاضي هستم 

09187785099

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

آدرس:جاده گنج نامه، باغ رستوران ساحل 
وع09189500589

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

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
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کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

به یک همکار خانم جهت 
نقاشی روی سفال  نیازمندیم

ت.م09180021353 
ت.

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 تعــدادی چرخکار 
ماهـــر، وردســت 

چرخکار آقا جهت کار در 
توليدی مانتو نيازمنديم

09185929023
09373959099

به تعــدادي راننـده  با 
خودرو )بازنشسته( جهت 
کا ردر آژانـس 1880 
جهت شیفــت صبح و 

بعدازظهر نیازمندیم 
)بادرآمـد ميليوني( 

09182136328
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ی ا
غات

بلی
س ت
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ت

اجـــاره جـهت 
کـارگــاه يا انباري
بر اصـــلي چـهارراه بابک، 
به ســـمت بیمارستان بعثت، 
170 متر با دفتر کار، اتـــاق 
استراحت، سرویس بهداشتي، 

ارتفــاع سقـــف 5 متـر 
برق 3 فاز، آب، برق، گاز 
وع09185411850

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

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.

به چند نفر شاگـرد خانم جـهت 
کار و فروشندگي در ساندویچي 

نیازمنــدیم 09183163942

ت.م
ت.

به 2 شاگــــرد جــهت 
کار در تعویـض روغني و 
کارواش هگمتانه نیازمندیم
حقـوق ماهـيانه 

1/000/000 تومان  
کــار دائـمی

09368115396 

به چنـد نفر آقا و  
خانم جهت همکاري 
با بيـمه نيازمنديم
پاره وقت و تمام وقت
مدرك دیپلم به باال
09186368082
09188103126
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نياز بـه چند کارگر حرفه اي 
جهـت کار در کــارواش 
نيازمنديم 09183188202
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س ت
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ت

بــه تعدادی محدودی
 پيـک موتوري به صورت 

تمـام وقت و نيمه وقت
 جهت فعاليت در آژانس
 پيک موتوري نيازمنديم
.م09183131642

ت
ت.

فروش يک باب مغازه به متراژ 63 متر
 داراي بالکن، برق 3 فاز و گاز و تلفن 
واقع در خيابان گلچهره گاراژ وحدت 
)قابـــل تعـــويض با آپـــارتمان( 

وع09188115945
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به 2 نفر نيرو خانم جهت بسته بندی 
گز  و شکالت ) اللجين  ( نيازمنديم
09183106084-09188149179
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ت

جویاي کار مکانیکي 
09360466169

رهــــن 
منـــزل مـسکونی در 2 طبقه 
واقع در شهرک مـدنی فاز یک 
به متراژ 190 متر یکجا 70 میلیون

09185037126
09183176965
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ی ا
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بلی
س ت

ما
ت

اجاره پرده دوزي با 10 
سال سابقه با تمامي پارچه ها 
واگـــذار  مـــي گردد.
اجاره و رهن توافقي 

آدرس: آرامــگاه بــوعلي، پشت شهرداري، 
بين النهرین، جنب مسجد شریف الملک، روبروي 
سنگکي، پرده سراي مهدي  09189147191

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

آدرس: همدان، بلوار بعثت 
بستني نعمت 
وع081-38385996

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

دفتر فنـی مهندسی و 
مشاور امـالك ولیعصر

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

فروش آپارتمان سعيديه - کوچه شبيری 
)جنوبی( متراژ:144 متر مربع  طبقه اول

 تک واحــدی  فـول امکانات پارکينگ 
اختصاصی 2 عدد ،سال ساخت 96 ، 2 خوابه 

قيمت هر متر مربع: 8/000/000 تومان

سعيـديه باال - متين 3 متراژ: 
123 مــتر مربع  تک واحدی 
فول امکانات ،سال ساخت 90 

3 خوابـه قيمت هر متر مربع: 
7/100/000 تـــومـــان

فــروش آپارتمان سعيديه باال -
 18 متـری فاطميه متراژ: 154 متر 
مـربع طبقه سوم تک واحدی فول 

امکانات ، 2 عدد تراس ، ويو بی نظير 
،سال ساخت 97 ، 3 خوابه قيـمت 
هرمتر مربع: 10/000/000 تومـان

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 مشاورامالک وليعصر
تلــفـــن: 081-38243200
همــراه: 4 - 09187052003

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

amlakvalieasr081 :صفحه ی رسمی اينستاگرام

آدرس: همدان - کــوچه مشکی -
 بـــر 18 متـــری ذوالـــفقار

مديريت: مهندس عبادی مجد

بلوار بعثــت  - روبروی هنرستان
متراژ: 180 مترمربع  پنت هوس ، طبقه 
نهم ،فول امکانات پارکينگ اختصاصی 
ســال ساخت 94 ، 3 خوابه قـيمت
 هر مـتر مربع :  8/200/000  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

یک شرکت پخش با 10 سال سابقه در زمینه بهداشتی
 با برند های بسیار معتبر و شناخته شده با پورسانت عالی+ 
ایـــاب و ذهـــاب و یک فروشنده خانم و آقا ترجیحًا 
دارای) سابقه کار( بین سن  23 الی 30 سال نیــازمندیم 

09353040007 حسيــنی

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

معاوضه ،مشارکت در ساخت
خريد فروش، رهن و اجاره

38322709-38321666
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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 کودك 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

به يــک نفر کارگر 
مسلـط به رانندگي 
تراکتور جهت کار در 
گاوداري نيازمنديم 
.م09185906755

ت
ت.

به یک منــشي خـــــانم 
ترجیـــحاً مسـلط به کامپیوتر 

جهت کار در آژانـــس به 
صورت نیمه وقت نیازمندیم 
)محـل كار صدف( 

09188186959
112 و 081-32530111

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

به یـــک شــاگـرد 
نیـــمه ماهر یا صـفر 
جهـــت کـــار در 
MDF کاری نیازمندیم
09059667207

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.

رهـن و اجاره
مغازه 200 متري خیابان مهدیه 
با كارایي رستوران، فست فود، با 

كليه لوازم و وسایل با دكوراسيون 
عالي جهت رستوران یا فست فود 

09122497525

به یــــک نـــفر شاگرد آقا 
جهت کار در موکت فروشي 
نیازمنـدیـم 09360510052
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به يــک پيـک موتوري 
در فسـت فود نيازمنديم 

09122702379

فـروش يکباب منزل مسکوني دو طبقه 
با 220 متر زيربنا، داراي سه باب مغازه 
تجاري بر چهارراه شهيد فـرجي واقع
 در شهرستان بـهار  09183175022

به تعــدادی اتـــوکار 
خانــم  نیـــازمنــدیم

وع09187115467
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به یــک پیــک موتوري 
مجرب با موتور سیکلت و 
مدارك کامل و به یک 
کارگر ساده  نیازمــندیم 
)جهـت كار در تهيه غذا( 

09183129281

به تـعــدادي 
نقـاش ساختمان 
ماهـر نيازمنديم 
09186767710

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

ت
ت.

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

ت
ت.

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

ت
ت.

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

واقع در خيـابان پـاستـور 
به صورت تمام وقت نيازمنديم

09121456067
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به تعدادي ويزيتور مجرب خانم براي پخش 
شرکت مواد غذايي و شوينده نيــازمنديم 
حقوق اداره کار+ بیمه + ایاب و ذهاب و پورسانت 

09189529932
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به تعـــدادي چرخکار 
و وردســـت چرخکار 
خــانـــم و آقا جهت
 کـــار در کـــارخانه

 کیف جوان نیازمندیم 
وع09185436804
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ی ا
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س ت
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ت

به دو نفر همکار خانم 
در کــارگاه دوغابي 
اللجیــن  نـیازمندیم 
)حقوق روزانه 40 هزار تومان(

09378111070

به 2 نفــر همـــکار 
خانم و آقا پسر کــم 

ســن جهـت نقــاشی 
روی سفال )هــمـراه 
سرويس، اللجين( نيازمنديم

09189119963

مجموعه نمايشگاه هاي نقاشي 20×20 با هدف ترويج فرهنگ خريد و فروش آثار هنري
اولین بار در همدان مسئـــول اجرایي این برنامه آزاده مرادي مدرس هنر دانشگاه است كه این آثار 

را   از ميـان دانشجویان و اساتيد همدان و سایر شهرها انتخاب نموده اســت. 
تعداد آثار تقریباً 200 اثر است كه قرار است همدان؛  24 الـــي 29 آذرمـاه

 در فرهنگسراي پرواز و 1 الي 6 دي ماه در نگارخانه نگاه نو به نمایش درآینــد.

دراینبرنامهتکنیکوموضوعآثارآزادهبودهاستوکارهادرزمینههايمختلفگرافیکونقاشياجراشدهاند.
درایننمایشگاهجهتتأکیدبراهدافبرنامهقیمتآثاربرابر)بهمبلغ50هزارتومان(استونامهنرمنددرکناراثرلحاظنشدهاست.

ساعاتبازدیدایننمایشگاهصبحهااز9الي13:30وعصرهااز15:30الي18:30خواهدبود.
همههنرمندانميتواننددراینهدفدرنمایشگاههايبعديهمراهماباشند.

اساميهنرمندانجهتفروشنقاشي
1- آزاده مرادي 

2- خدیجه ملکي 
3- عاطفه پاكدست 

4- هانيه سراجي نژاد 
5- مليکا چراغي 
6- آذین مولوي 

7- متين باب الحوائجي 
8-ميترا منوچهري كيا 

9-نازیال فغاني 
10-سميه بيات

41-مهدیه مرادي افضل 
42-فهيمه رضایي 

43-عاطفه رحماني 
44-انيس سرداریان پور 
45-محمدرضا ميرزایي 

46-مهدي پرستار شهري 
47-مينا قهرماني 
48-رقيه پهلواني 
49-آیدا گلپریان 

50-سيده سارا شرافت 
51-راضيه ایران پور 
52-فرزانه احترامي 

53-فاطمه خرامان اصل 
54-تاها حق شناس

11-رویا بهنام پور 
12-زهرا نيکو نژاد 
13-زینب گروسي 
14-زهرا ميرزاپور 

15-مژگان حسن زاده 
16-فرنوش اميني نسب 

17-اميرحسين محمدنيا 
18-سحر باقري 

19-سمانه رهنما 
20-آناهيتا داوري 

21-ساحل بهنام پور 
22-سعيد بهرامي 

23-مهرداد نيک شمار 
24-فاطمه ملکي

25-فرنوس كریمي 
26-مليکا صدیقي 

27-سيمين رهام
28-حانيه سيدآقایي

29-روناک حاتمي 
30-زهرا محمدي نيروي 

31-عليرضا فتحي 
32-عليرضا خرمي 
33-نغمه مظاهري 

34-فرنوش زربخش 
35-فاطمه وحدتي آراسته 

36-كيميا فرخ 
37-الهه اسدي 

38-نرگس بابا رئيسي 
39-مبينا مهرور 

40-نسترن اسدي

شماره تماس :09183135974

https://telegram.me/bazarehamedan

اگر به دنبال آگهــی های استخدامی  
مـی باشيد  لطــفاً  بـه کــــانال 
تلـــگـرامی زير  مراجعه نـمايـيد

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



niaz@hamedanpayam.comایمیلارتباطبانیازمندیها

3 شماره 2508   ضميمه رايگان شماره 3361 روزنامه همدان پيامتلفن پذيرش آگهي: 38264400 - 081  شماره تلگرامی واحد نيازمندی: 09105398964
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متــفرقه خـــریــد و
فروش ضایعات  

)فلــزات(

بازار فـرش
امانت فروشی

نقـــاشی 
خـــدمات 
ساخـتمانی

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
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نماينده رسمی سازمان بازنشستگی کشوری در استان همدان

برقـــراری پــرواز 

همدان- مشهد در روزهای 

دوشــنبه و پنـج شنبه

نقاشي ساختمان 
رنگ روغني، پالستيک، 
مولتی،كناف، اكروليک،
 بـا بـــهترين كيـفيت
و  نـــازلترين قـيمت
.م09104485919

ت
ت.

خریدار انواع ضایعات
ازقبیلآهن،چدن،مس،
برنجووسایـلمــنزل
بهغیـرازوسایلچوبي

09184428371

ت.م
ت.

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

خــريــداريم
09186531232
081-32515783

ع
و

من
ا م

د
کی

ی ا
غات

لی
 تب

س
ما

ت

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

من
ا م

يد
 اک

ی
غات

بلي
س ت

ما
ت

تعميرات انواع 
لبـاسشويي
فقط در منزل
خيابان شهدا نظربيگ
نـــادری

ع09186108405
نو

مم
دا 

کي
ی ا

ات
يغ

بل
س ت

ما
ت

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 كيفيت باالی شستشو اين قالی شويی باكتريال ضدلک ، ضد  حساسيت استفاده  مينمايد كه باعث باال رفتن كيفيت شستشوی قالی های همشهريان عزيز 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 دريافت يک بار هزينه شستشو جهت تميزی هر چه بيشتر و كيفيت باالتر
 و جلب  رضايت همشهريان عزيز  قالی های شما را مطابق با موازين شرعی-اسالمی دو بار شستشو نمايد.

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

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

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

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 كادری مــجرب و متعهد

09182171065

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

ت
ت.

وام
ضمانت

ساعت تماس 16 الي 20

پذیرفتهميشود

09188130531
وام

ت
نوب

با 

بهترين 
خريدار

وام يـک روزه
09189117262-09189117269

امـانت فروشي 
بــرزگــر 

لوازم منزل شما 
را بـا بـاالترين 
قيمت خريداريم
09188127175

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

وعسوخاری مخصوص تنور را امتحان کنید
من

دا م
کی

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

خریدار ضایعات آهن 
چـــدن، آلومینیوم  و 
مس و لـوازم خـانگي 

09182112624

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

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

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

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

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
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

فـرش هــای 
نو و کهنه شما را 
خــريـداريم

09187089782
وع09358199394

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

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 

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

بـــهتـرین 
خــریــدار

ضايعات آهن، آلومينيوم 
و فلــزات رنـــگي

دردربمنزلشما
09187125336

تعمير کار موتور خانه
فروش، نصب و تعميرات

وع09189028401
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

چـــاپ  با 
نيازمنديــهای 

همـــدان 
پــيــام 
هــر روز

همـراه شــما 
هـــستـيم

3 8 2 6 4 4 0 0
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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

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

ع
و

من
ا م

د
کی

ی ا
ات

یغ
بل

س ت
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

09187130072-09183169361-38251938

)قالیشویی نقشینه(

■ شستشوی انواع فرش، موکت،
 پتو به صورت اعالشويی

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

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

ع
نو

مم
دا 

کي
ی ا

غات
بلي

س ت
ما

ت

قیمت ها با 20 % تخفیف محاسبه می گردد
خــريــدار انواع

 فــرش هــــاي 
کـهنــه 20 درصد
بــاالتــر از  قـیمت 
بازار خرید در محل
 09183160361
081 -32529094

به خــاطر داشته باشيم 
آبگرمکن برقي يک مصرف کننده 
بـزرگ بـرق اسـت.

دقت کنیم قبل از روشن کردن 
اتو لباس ها را آماده کرده تا در 
زمان کوتاهي آنها را اتو کنـیم
شرکت توزيع نيروي برق استان همدان

امانت فروشی
ســرگذر
081-32531510 
وع09373801275

من
ا م

يد
اک

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

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

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

مبلمان تختخوابشو نادر
)تختدیواريکمجا(

تولیــد و پخش انواع مبلمان و 
آدرس: هــمدان، جــاده كرمانشـاه، کاناپه هــاي تختـخـوابـشو  و...

روبروی درب اصلي پادگان قهـرمان، 
باالتر از مهدي آباد )كوچه حسن آباد( 09189149336-09183125844-09186261644

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

هنرمند  09334585805

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

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

) رنـــگ آمـــیزی کنــاف(
)با كيـفيت و تضمين(

وع09372088029
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

قالیشویي ناز
شستشوي انواع 

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

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

32548968-32547938
سه راه شهرک فرهنگيان، جنب سردخانه ميالد

موبايـل مهرگانشمارهمجوز0172802418
تعمیـرات تخــصصي )سخت افزار، نرم افزار(
خرید و فروش، لوازم جانبي و قطعات اصلي

@MobileMehregan18

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

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

09398888393
081-32516170-32516110

آژانسسیروسفربوعلی

تــورهــای  زمــینی:
قطار: از همدان 5 روزه، خدمات: صبحانه، نهار ، شام

 ) منوی انتخابی( 
شروع قیمت از 300/000 تومان

:VIP اتوبوس
6 روزه صبحانه، نهار ، شام ) منوی انتخابی(

شروع قیمت: 300/000 تومان
اتوبوس VOLVO: قیمت 190/000 تومان

تـورهای هوايی: مـــشهد از همــدان 5 روزه 
خدمات: هتل آپارتمان، ترانسفر استــقبال،صبـحانه، 

انتـــخابی( شـــام)منـــوی  نهــــار، 
 شـــروع قيـــــمت از 650/000 تــومــان

آدرس: هـمدان، خيابان تختی 
روبـــروی بانــک مســکن

تـــورهـــای
 داخلی و خارجی

خريــدار انواع ضايعات
خانگي، اداري و تولیدي و 

آلومینیوم رنگي  فلزات 
وع09182171094

من
ا م

يد
 اک

ی
غات

بلي
س ت

ما
ت

فــروش انــواع لـوازم برقی
)دستگاه دیجيتال 85 الی 115 هزار تومان، گوشی تلفن ثابت 30 الی 55 
هزار تومان، آيفون  2 طبقه تصویری 550 هزار تومان،آیفون یک 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 باباطاهرکوچهسماواتیان آدرس:همدان،خیابان

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

طــرح رایگان 
ثبـت نام دارنـدگان 

چاه كـشاورزي جهت 
برق رايگان خورشيدي 

09122346325
09129407870

تهــيه غـذاي 
مجالس مراسمات 
بهترین کیفیت    و کمترین قیمت 

تســت غذا رایگان مي باشد

.م09386565335
ت

ت.

دیوارنویسي
زيبا سازی،نقاشي

09189143492

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

عـــقـیق
طراحي و چاپ بنر، وینيل، 

فلکس، ِمش و...
کيفيتی بی نظير در چاپ

با تخفیف ویژه برای ادارات و مدارس
38214009-09216537479

کانال تبلیغاتي اللجین 
كانال تبليغاتي سفال و صنایع 

وابسته به صورت رایگان 
@lalejin-tab

@sepanta-sofal
ارتباط با مديريـت 

.م
ت

ت.


