
 شماره 2533   ضميمه رايگان شماره 3411  روزنامه همدان پيام

ر لـوندبـا ا
* حمل اثاثیه،جهیزیه، مبلمان، حمل کاال به تمام نقاط کشور

* بیمه کامل اثاثیه،مجوز رسمی، کادر مجرب

09188114102-32717001-32717002
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با سبد رایگان

حمل اثاثیه و کاال با کادر مجرب و بیمه کامل
ارائه سبد 
رایـگان
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اتــو بــار  ایـران زمــین
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IRAN ZAMIN

3136081-
09183118683

حمـل اثـاثیه اسـکان
■ با کادر مجرب

■ حمل کاال به تمام نقاط کشور با مجوز رسمي
■ بیمه کامل اثاثیه

دســـت به ســـياه و ســـفيد نــزنـــيد!!

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع 09104450079-38320018-38320019

حتـی ایام تعطیل سبد رایگان

تخــفیف ویـژه)میبندیم،مــیبریم،میچینیم(

آدرس: همدان، ابتد اي خیابان مهدیه، روبروي دبیرستان شریعتي، ساختمان پیام  چهارشنبه 24  بهمن ماه سال 1397

www.Hamedanpayam.com niaz@Hamedanpayam.com

38264400
38282865

تلفن
تلفن
SMS 10006066

09105398964
TELEGRAM

@bazarehamedan

دقــت  بـار
081-34278090-34278070-09183139435-09183174077

حمل اثاثیه، جهیزيه، مبلمان، 
بیمه کامل اثاثیه، مجوز رسمي، کادر مجرب

ت.ت.م
شبانه روزي

 دقت بار

حمل و نقل

حـمــلونـــقل

مـلی بـار
حمل اثاثیه،جهیزيه،مبلمان به تمام نقاط کشور

با بیمه کامل و مجوز رسمی و کادر مجرب
.م09183117283-34254443-34254442حتی در ایام تعطیل

ت
ت.

ملی بار
3425444234254443

به یک  منشی خانم مسلط به نرم افزار 
هـلو  در زمینه فــرش نیازمندیم  

) ساعت کاری: 10 صـبح تا 13(
0 9 1 2 3 9 5 1 1 6 2

خــریدار انواع ضایعات آهن و 
آلــومینیوم،مـس  به باالترین  
وعقیمت در محل 09120417324
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اجـــاره
 250 متر سوله به همراه 700 
متر حیاط، 50 متر سوئیت، 

آب و برق،ارتفاع سقف 5 متر 
مجهز به کلیه امکانات، پیش 
پرداخت 20 میلیون تومان 
اجاره ماهيانه 2 ميليون تومان 

09188128502
09184910035

فرصت های شغلي مناسب خود را در اين کانال بيابيد
نیازمنـــدي هاي آنــالین همدان

@n_hamedan   استخدام فوري
چاپ و پخش اطالعیه و آگهي هاي تبلیغاتي شما در سریعترین

 زمان ممکــن پیام و تبلیغات خود را براي ثبت در فضاي مجازي
 به شمـــاره 09909881592  )بـــا تلگرام یا سروش( ارسال نمایید

و یــا بــا شماره تلفــن 081-32522295
وع  09908110429 -09908110428 تماس بگیرید
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شعبه 1: بلوار جانبازان، جنب مجتمع ایثار 34247013
شعبه 2: خیابان مهدیه،  پایین تر از درمانگاه مهدیه،مقابل مسجد مهدیه 38252353

بهترین آجیل فروش شهریم...!

آجیل لبخند
طعم و کیفیتي که تاکنون تجربه نكرده اید!!!

آژانس هواپیمایی 
سـایا سـیر
تورهای داخلــی و خارجی

بلیط هواپیما و قطار
اخذ ویزای تحصیلی کانادا

پذیرش تحصیلی کانادا ) دانش آموزی و دانشجویی(
 بدون نیاز به مدرک زبان

پیکاپ ویزا
آدرس: همدان، بلوار مدنی،ابتدای خيابان امير کبير
@visa-sayaseir
081- 38260240-270

فـرش مـقدم  
خــریـد، فروش و تعویض 
انواع فرش هاي ماشیـني و 
دستباف  به  باالترین قیمت
09036375560  

Pasargad

به  قیـمت  10  سـال قـبل

آدرس: 
همدان:ابتدای 
خيــابـــان 
پــاســتور،
نــرســيده
 به اورژانس

081-38251406 بـــورس کــت تـک و پالتـو

طرف قرار داد با: 
فرهنـــگــیان، 
کمیته امداد امام )ره(

اداره پست، اداره برق

کت شلـوار روز

وعدفتر کارخانه: همدان، برج پاستور، طبقه7 واحد7
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سرمـایه گذاری مطمئن
با درآمد حالل و هر مقدار سرمایه

در کــــارخانه تــــولیــــد مــواد غذایی

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

یک واحد گلخانه اي که به صورت 
علمي در حال تولید گل رز شاخه 
بریده مي بــاشد، بــه تعدادي 
نیروي کار آقا نیازمـــند است 
اولویت استــخدام نیرو براي این شرکت 
داشتن مدرک مرتبط با کشاورزي مي باشد

.م09352594285
ت

ت.

تهیــه غــذاي مـــادر
پــــذيرش انــــواع ســــفارشات مــــجالس شما 

با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت
همدان، بلوار آيت ا... نجفي، نرسیده به پل غدير، زير 

حـــسینیه چهـــارده معصوم، تهیه غذاي مادر
0 8 1 -3 4 2 3 2 3 3 3            0 9 1 8 5 7 8 7 8 6 0
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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
09185694496    081-32569257
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نقـاشي ساختمان
رنگ روغني متري 4500 تومان 
رنگ پالستیک متري 3000 
تومـان) مشاوره و بازدید 
رایگان( )با کیفیت و تضمین(

09372088029

هگمـتانه قالیشویی کارخانه
تماماتوماتیک

شستشوي انواع فرش هاي دســت بــاف، 
ماشیــني، مــوکت، پتو و مبلمان در 

منزل با دستگاه هاي پیشرفـته

09183164460
081-34246716
34229694

عضورســـمیاتحادیهفرشهمدانشمارهثبت:930111
قالیشویي  هگمتانه هیچگونه  شعبه دیگري در استان همدان ندارد.
تمــاس شما پايان يک کار نيست، آغاز يک تعهد است

ی اکیدا ممنوع
س تبلیغات

تما

امانت فروشي 
مــهـــدي

 لوازم خانگي و اداري شما را  
با قیـمت مناسب خریداریم  
09188176407-32522719
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09183129338      081-34285500      34295155

موسسه حمل اثاثیه
پــارسـیان

تضـمین            با مجوز رسمی
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ثبت نام کالس هاي رایگان و نیمه رایگان 
خانه ی کارگر مختص تمام سنین قرآن چرتكه،زبان، کامپیوتر، 
حسابداري، هنري ، رباتیک، برنامه نویسی، الكترونیک و میناکاری

@khanehkargarhamedan
آدرس: همدان،خیابان طالقاني  چهارراه امیرکبیر بیست متري شیرسنگي

باغی قطعه یــک فـــروش
بـاالی حیدره روستــای در
نات مکا ا   کلیه  با  شهــر
ر کنـا  مـتر 55 0  د حـــدو
رسد می فروش به  نه ودخـا ر
تومان( میلیون 150 )مقطوع
0 9 0 3 2 1 4 0 0 1 5

آگهي فروش 
یکــباب منــزل مســکوني 
به متراژ 309 متر در 3 طــبقه 
مجزا، 3 بر واقع در میدان بعثت 
جنب بلوار بعثت، قیمت توافقي 

09126178176-09181117174
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نیازمند شریک جهت تولید و 
بسته بندي انواع نان فانتزي
 و حجــیــم )جا و مجوز
 از مــا، سرمـایه از شما(
 با مــجوز از ســازمان 

دارو و  غـــــــذا 
09033299483

برنـج عنبربو
 به قیــمت عــمده

 به شرط پخت و عطر 
09187044256

کلینیک ساختماني عمارت

25 سال گارانتی با بیمه نامه ایران برای اثبات اصالت کاال

09183149683 -09381667212

)هـــــر آنچـــه نــــیاز 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 تعــدادي چــرخــکار 
خانـم و آقــا و وردســت 
چرخــکار  نــیازمــندیم 
)حقوق باال، تسویه هفتگي( 

)کــار دائـــم( 
وع09355206898
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قبـولی آزمون وکالت 98 با

یـشان نـد ا ر و د
)نمايندگی استان همدان(

پرداخـتشهریهبصورتنقدواقساط
آدرس: همدان، ميدان جهاد، ابتدای خيابان جهان نما، مجتمع خجسته، طبقه 3

38239581 - 38220856
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@doorandishanhmd

34421018-09189228528-09337403785

نقدواقساطتزئینات ساختماني  هاویلوکس
پالستیکي 3500

روغني 4500
اکرولیک 4000

مولتي کالر و مولتي کاور 6000
کنتیکس ساده متري 6000

طرح کاغذ چرم نما و فلزات 12000
کار چوب عدد 30000

طرح دار 60000

نماي بیـرون و داخل ساختمان ضد آب
ترکیب نـانو 100 درصد تــضـمیني
 در طرح هاي جدید ابزارها و قرنیزها رایگان

فردوسی، همدان،فلكه  آدرس: 
166 صدف،پالک  خیابان 

ونوس برتر:مشاوره، طراحی واجرای دکوراسیون داخلی
اجرای کابینت ممبران،وکیوم،هایگالس،لمیگالس و معمولی 

فروش واجرای انواع کاغذ دیواری،پوستر 3بعدی و سنگ های مرمر آنتیک
اجرای کناف بابهترین طراحی واجرا توسط بهترین اکیپ کناف استان همدان 

اجرای سقف مجازی 60*60 وسقف کشسان درابعاد آزاد به سلیقه مشتری
اجرای تایل 60*60 گچی، PVC ،ولیزری باطرح های جدید و بسیار زیبا

09352471556
081-38338249

t.me/venuss_bartar venoos_bartar

طـرف قرارداد با 
فرهنگیان محترم
تا پایان اسفــند مــاه 20% تخفیف  بـا اقساط 4 ماهه

ویـــژه نـــوروز 98

شرایــط تعداد نفرات ســمت

پــورسانت+ ثابت+  حقـــوق 
عیـدی بیــمه+  پـــاداش+ 

8 نفر و آقـا بــازاریــاب خـانم 

نفر  5 یخچالدار نیسان  با  پخش  مامور   

09394268878

توجه

در نظر دارد از افراد واجد شرایط دعوت به همكاری  نماید:
شرکت پخش لبنیات رامک

حقوق  با خانم و قا آ حرفهاي ریاب بازا محدودي تعـداد به
یايفوقالعاده+بیمهتأمیناجتماعيو...نیازمنـداست. ا مز  و

صنایع کارخانجات اسدي
تولیدکنندهربستیالدراستانهمدان
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امـانت فــروشی  ســرگــذر
081 -32531510     09373801275
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فــروش
 یـــک دستـگاه 
ســواري سـمند 
مدل 82 رنگ بژ 
موتور تازه تعمیر 

09355004208

شرکت خدمات نظافتي پرنیان
آماده اعزام نیرو مجرب خانم و آقا 

جهت نظافت راه پله، منازل، پرستاري و مبل شویي
09109439480-09366808855-32665591
وعآدرس: همدان، خیابان صدف، 18 متری هدایت نبش کوچه میالد
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شماره ثبت 12364

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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خریـدار لبـاس 
مـردانه، زنـانه، 

بچـه گانه نــو
09380371651

نرگـس جان
نمي دانستي آرامش روح و روان بابا و مامانت میشی

آمدي و با آمدن تو دنیا برایمان قشنگ تر شد 
اي زیباترین هدیه خداوند به ما

روزي کـــه به دنـــیا آمـــدي 22 بـهــمن 
هرگز نمـــي دانـــستي احـــســـاس ما را

مامانت و بابا تولدت مبارک ازطرف



تلفن پذيرش آگهي: 38264400 - 2081 پیامک: 10006066
niaz@hamedanpayam.com  ایمیل ارتباط با نیازمندیها

شماره تلگرامی واحد نيازمندی: 09105398964
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متـفرقه متـفرقه متـفرقه

معــاوضــه
تهران- هـمدان

کامــران 
وع09378239797
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فـــروش
 یک باب مغازه به متراژ 
35 متر با بالکن واقع در 
مالیر بازار مهر عليخان
09183147704

فـــوري به یـــک  فــروشنده 
خانم جهت کار در هایپـرمارکت به 
صورت نیمه وقــت واقع در شـهرک 

وعفرهنگیان نیازمندیم 09383061287
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به تعــدادي وســط کـار خانم 
جهت کار در تولیدي خیاطي نیازمندیم 

)حـــوالــي بــازار(
وع09182915042-09362749311
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فــوری فوری
 به تــعدادی وردست کار 
و اتوکار با حقوق عالـی و 

تسویه هفتگینیازمندیم
09198112151
آرامی( )تولیـدی 

فـــروش
 آپارتمان 116 متری طبقه پنجم، 3 بر، 
با امکانات کامل، با چشم انـداز عالی، 

آسانسور و پارکینگ، آرامگاه باباطاهر، 
متری 3/800/000 ) با 20 میلیون وام(

09358225217
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چلوکبابي طاووس
سي کیلومتري همدان، جنب روستاي 
حاتم آبــاد، کنار جاده، رهن و اجاره 

داده مي شود و نیازمند آشپزماهر
09183120651 نوري 

09185407075 فاضلي 
وع09188119612
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استــخـدام
تعــــدادی خــانــم جــهت 
فیروزه کوبی، میناکاری، عروسک سازی
 با حــقوق و مــزایای عـالی
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مـتقاضی نیـروی کار خـانم 
جهت تراش و شستشو در کارگاه 
دوغــابی و آقا جهت رنـگ 
آمیزی سفال)کار با پیستـوله( 

شهـرک صنــعتی اللـجین
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با سرویس رفت و برگشت
09380836544

به یــک نــفر 
نـیــروي ماهر 
آقا جـهت کار در 
کارواش نیازمندیم 
09375524757

به تعـدادی شاگرد نیمه ماهر نیازمنـدیم

) شرکت تاسیساتی سرایی(
ت.م09185850928

ت.

به یک نفر پیک موتوري به صورت 
تمام وقت جهت کار در تهیه غذا 

نیازمندیم  09188113705

ت.م
ت.

به تعــدادي راننـده مجــرب
 با اتومبیل جهت کار در آژانس 
بهشتي نیازمندیم  09189051091

ت.م
ت.

نیازمند تعدادي ویزیتور 
خانم جهت پخش مواد 
غذایـي و شــوینده 

حقوق+ بیمه+پورسانت+ 
هزینه ایاب و ذهاب 
09189529932

فوري     فوري
به تــعــدادي 
چرخــکار  شلــوار 
دوز ماهــر نیازمندیم 
با اجرت باال و تسویه هفتگي

09189035195

فـــروش 
یک باب مغازه 10 متري، 3 متر 
بالکن، طبقــه زیــرین روبروي 

پله با دید عالي پاســاژ ونوس
 سرپــل یخچال قیمت توافقي 

09183194643
به یک خـانم مسلط به

 3D MAX جهــت کار 
در نمایشگاه   دکوراسیون 
داخلــي  نــیازمندیم 

09182223360
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کــار در منزل به چند نفر 
سیاه قلم کار ماهر خانم نیازمندیم
)با حقـوق منظم( 09224451264

ت.م
ت.

ریاب بازا تعدادي به
پخش جهت خانم
مندیم ز یينیا دغذا ا مو
)حقــوق ثابت+ پــورسانت و 

پاداش، ساعت کاري 8 الي 16(
.م09187135937

ت
ت.

آژانـس دیـبا
ننــده را تعــدادي به
جهت اتــومبــیل با
ادارهنیازمنداست سرویس
09183180096

بهیکنفرحسابدارخانم
با رهلو نرمافزا به مسلط
حــداقلسـن28حداکثر
صــورت بــه ســـال 35 
نیـازمندیم وقــت نیمــه

09182178805

به تعدادي نیروي  لعاب کار و 
سیاه قلم کار با تجربه و تمیز کار 

نیازمندیم 09374140336

ت.م
ت.

به یک حسابدار خانم نیازمندیم 
ساعت تمـاس: 9 صبح الي 12

09183110291

پیمانکاری  ساختمان
و

مشارکت در ساخت و ساز

ساعت تماس  16    الی   20
09021115775

 پذیرفته مي شود

امالک نیکان
آرامگاه بوعلي، بلوار خواجه رشید 

پايـــین تــر از اداره امـــاکــن 
معاوضه ،مشارکت در ساخت
خرید فروش  رهن و اجاره
38322709-38321666

پدرام شرکـت خدماتی 
)شماره ثبت 11679(

مجری کلیه امور نظافتی در سطح شهر همدان به صورت قرار دادی 
نظافت راه پله ها، منازلها، فروشگاه ها،سالنها، شرکت ها و موسسات
تامین نیرو جهت  پرستاری کودک و سالمند در منزل یا بیمارستان

تامین نیرو جهت پذیرایی و خدمات در مجالسها شما منزل، سالنها و تاالر باغها
تامین نیرو جهت فروشندگی، منشی،سرایداری نگهبانی انبار داری و راننده

اورژانس در منزل با کادر با تجربه و مجوز رسمی
 تزریقات، تعویض پانسمان، گرفتن V/S عالئم حیاتی فشار خون و B/S قند خون

 حمام  در تخت بیمار
مجری کلیه امور ساختمانی

نماکاری گچ کاری، کاشی کاری،لوله کشی آب گاز و تفکیک کنتور
برق کشی نصب و تعمیر آیفون دزدگیر و دوربین مداربسته

تلفن رزرو:081-34223765     
 همراه:09388119371-09182707850-09186100355

سلـــطـــانی  09186125797 تلـــگــرام: 
)شرکـت خدمـاتی پــدرام روشن فراز(
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دفتر فنـی مهنــدسی و 
مشاور امـالک ولیــعصر

کـــد:2152
خیابان نواب صفوی- )شهناز 
سابق ( متراژ:86 متر مربع 
طبقه دوم  دو واحدی فول 

امکانات- سال ساخت 1387 
-2 خوابه قیمت هر متر 

مربع : 4/800/000 تـومان

فروش آپارتمان

کـــد:3539
اعتــمادیه متـراژ: 161مترمربع

طبقه دوم تک واحدی،پارکینگ بدون 
مزاحم فول امکانات ، سال ساخت 97 
 3 خــوابه قیــمت هــر مــتر 

مربــع :  6/800/000  تومان

کــــد:2155 
خیابان گلزار - چهار راه ابن سینا

متراژ106 مترمربع  ، طبــقه سوم 
پارکیــنگ بــدون مزاحم ،سـال 

ســاخــت 1397 ، 2 خــوابه
قیمت هر متر مربع 5/500/000  تومان

کـــد:3521
اعتــمادیه غربی متراژ 164  
متــر مربع  طبقه چهارم فول 

امکانات،پارکینگ- تک واحدی  
سال ساخت 1394 ، 3 خوابه قیمت 

هر متر مربع  6/000/000   تومان
کـــد:3533

اعتمادیه متراژ: 161مترمربع  
طبقه سوم تک واحدی،پارکینگ 
بدون مزاحم فول امکانات ، سال 
ساخت 97 ، 3 خوابه قیمت هر 
متر مربع :  6/900/000  تومان

فــروش مــلک 

رهــن و اجــاره

کـــد:4035
ذوالــفقار متــری   18

متر  متـراژ:220  خــواب   3  
قیـمت  بنا  زیر  متر   120  ، مربع 

کل 1/750/000/000 تومان

کـــد:4071
شکریه - بر 18 متری متراژ:150 متر 

مربع، معبر کوچه 18 متری،شمالی جنوبی 
قیمت کل 1/500/000/000 تومان

کــــد:7005
ابتدای اعتمادیه شرقی متراژ:45 متر مربع
 طــبقه اول تک واحدی فاقد پارکینگ ،
 دارای انـباری کال 5 واحد فول امکانات 
قیمت: 35/000/000 تومـان رهن  کامل

دفتر فنی مهندسی و مشاورامالک ولیعصر
تلــفـــن: 081-38243200
همــراه: 4 - 09187052003

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

صفحه ی رسمی اینستاگرام: 
amlakvalieasr081

آدرس: همدان - کــوچه مشکی -
 بـــر 18 متـــری ذوالـــفقار

مدیریت: مهندس عبادی مجد

کـــد:3510
پردیس - خیابان بشارت متراژ: 

130 متر مربع  فول امکانات ،سال 
ساخت 1397 ، 3 خوابه قیــمت
 هر متر مربع: 6/800/000 تومان

کــد:7035
 کمال آباد  متراژ: 80 مترمربع طبقه اول

 MDF پارکینگ بدون مزاحم ،کابینت
ســال ساخــت 1391 قابل تبدیل
55/000/000 رهن، 600/000 اجاره

به تعدادي نیروي ماهر لعاب زن 
و سیــاه قـلم )میناکاري سفال( 
نیــازمنـدیم  09389983082

ت.م
ت.

هیچ شعبة دیگری در سطح استان همدان ندارد و تمامی  شور 
قالی های خود را  از لحاظ کیفیت و کمیت تضمین می نماید

ضد  حساسيــت  ، ضدلک  آنتی باکتریال  شویی   قالی  این  شستشو  باالی  کيفيت  منظور  به 
ميشود عزیز  همشهریان  های  قالی  شستشوی  کيفيت  رفتن  باال  باعث  مينمایدکه  استفاده    

 مبل شویی در مـنزل + سرویس رایــگان

دارای مجوز رسمی
 ازاتحادیه محترم

 صنف فرش استان همدان 
بازرگانی اتاق  عضو 

آدرس: چهار راه میدان بار  ابتــدای حـصار قصاب ها
به پاس قدرانی از  همشهريان فهيم و قدرشناس همدان افتخار دارد

تلفن: 34248433-34248434-34223469-34246808
همراه: 09183150225-09189039068

شاید این بار ربنده شما هستید
زمین قالیشویی ایران 

حبیبیان

بـــه یـــــک 
پیک موتوري جهت 
کار در تهیه غذا واقع 
در شهــرک  الـوند 
ابتــداي شهــرک 
زیبــا  نیـازمندیم 
09183117191

وع
من

ا م
د

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

فــــروش 
مغــازه اي به متراژ 100 متر 

سند عادي، واقع در حصار امام 
)علـي آباد( 12 متري طالقانـي، 
پایین تر از مسجد امام حسن مجتبي 

09183135681 حسيني
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به یــک نصـاب ماهر کابینت و 
کمددیواري نیازمندیم  )با ابزار یا 

بدون ابزار( 09186103341

ت.م
ت.

به یک نفر فروشنده خانم جـهت کار 
در فروشگاه سفال نیازمندیم ) حوالی 
پلیـس راه بـهار( 09181110271

بــه تعدادی محدودی
 پیـک موتوري به صورت 

تمـام وقت و نیمه وقت
 جهت فعالیت در آژانس
 پیک موتوري نیازمندیم
.م09183131642

ت
ت.

به تعدادي نیروي کار آقا 
جــهــت کــــار در 
بــستني فروشي نیازمندیم 
شرایط سني: 18 الي 25
آدرس: همدان، بلوار بعثت بستني نعمت 

081-38385996

به یــــک نــفر 
فــروشنـده خـانم

 با ظاهري آراسته براي 
کار در لوازم آرایشي 
بهداشــتي نیازمندیم 

09355206894

استـخدام خانم در فروشگاه هپي شاپ
فروشگاه هپي شاپ جهت تکمیل کادر خود در استان همدان
افراد واجد شرایـــط را به هـمکاري دعوت مي نماید
جهت هماهنگي با شماره تماس 09122085058

حضــوري( فـــقط  )مراجـــعه 
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به چنـد نفر آقا و  
خانم جهت همکاري 
با بیـمه نیازمندیم
پاره وقت و تمام وقت
مدرک دیپلم به باال
09186368082
09188103126
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به تعدادي پیک موتوري 
با درآمد روزانـه باالي 
60 تـومان نـیازمندیم 
)اعتبار آگهي تا 40 روز (
09120258019

ت.م
ت.

به یک کارگر ساده 
جهــت کــار در 
تهیه غذا نیازمندیم 

09186022533

به یک  پیک موتوري 
جهـــت کـــار در 
فست فود نیازمندیم 
خیــابان مـــهـــديه،

 فست فود پدر خوب
.م09187000056

ت
ت.

به یک نفر فروشنده 
خـانم جهت کار در 
فـروشگـاه قطعات 
مـوبایل نیازمندیم 
09330393932

یـک رستوران معتبر جهت تکـمیل کادر خود به 
یک آشپز ماهر و یک شاطر نون تافتان نیازمند است.
آدرس:همدان، خیابان تختي، باالتر از 
مسجد میرزاتقي سفره خانه شب نشین

09187000098

به 2  نفر نیــروي خانم 
جهــت کار در شهرک 
صنـــعتي اللـجین در 

کارگاه نقاشي نیازمندیم 
)حقوق و مزایا عالي( 

ت.م09212598499
ت.

به چنــد نفـر همکار خانم جهت 
فروش محصوالت فرهنگی  نیازمندیم

 با پـــورســانت عــالی، 
سرویس رفت و برگشت

ساعت کاری: 8 صبح الی 2 بعدازظهر
ساعت تماس: 10 صبح الی 20 شب
09359974487

.م
ت

ت.

نیـاز بـه چند کارگر حرفه اي
جهــت کــار در کــارواش 
نیــازمندیم 09183188202
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به یـــک هــمکار 
خـــانــم  جـــهت 
همکـاري در فروش 
غرفـه کیف وکفش 
فـروشـگاه نیازمندیم 
خیابان میرزاده عشقي 
)فروشگاه  بـرجیس( 

09184446055

فرصــت شـغلي
جــذب نیــروي پـاسارگاد

09186780042

به یــک فـروشنده خانم
 به صورت نیمه وقت نیازمندیم 

09355019877

مرکــــز مشـــاوره و خــدمات 
روانشناختي حافظ برگزار مي کند:
استرس  کــارگاه آموزشي کاهش 
)راه هـاي مقابله و کنترل استرس(

استرس عامل بسیاري از بیماري هاي جسمي)قلبي، عروقي، 
دیابت، گوارشي، سرطان و...( و بیماري هاي روحي و رواني 
)افسردگي، اضطراب و...( است.)با حذف استرس سالمت 
جسمي، رواني و آرامش را به خود و اطرافيان هديه دهيد.(

)هزینه ثبت نام 10/000 تومان( )شرکت براي عموم آزاد است(
آدرس: ميدان دانشگاه، خيابان جهان نما، ساختمان ايران مهر 
081 -38236822         09144429159

به یک نفر سالن کار 
آقــا جـهت کار 
در رستــوران 
نیــازمنـدیم 
عباس آباد،  میدان 

رستوران ساحل
09370501751
وع09189500589
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به یـــک نــفر پیتزا زن
 ماهــر و خمیرگیر پیتزا 
)آقا( و یـک نفر وردست 
)خانــم یا آقـا( و یــک

 پیک موتوري نیازمندیم 
)جهت کار در فست فود( 

09198916525

به تـعدادي خانم 
اتــوتکمیلي  زن 
دکـمه مادگي زن
 با تـسویه هفتگي 

جهت کار در تولیدي 
مانتــو نیازمندیم 
09183145880

به تعـــدادي فـروشنده خـــانم
 بــا تجـربه  نیــــازمـــندیم 

)با حـــقوق و مـــــزایاي عـــــالي( 
جهت فروشگاه تخصصي سیسموني و کودک طبقه 3 واقع در برج زاگرس 

09183133307

.م
ت

ت.

مصـرف درسـت برق 
یعنــي هــزینه کمتر

 و حسن خوشایند شرکت 
در حـرکــت مـلي

زمـان  در  اســراف 
مســاوي  حـــال 
محرومیت  با  اسـت 

ه یـــنـــــد ر آ د

به تعــدادی پیـک موتوری 
جهــت کــار در تهیه غذا 
در یک یا دو شیفت نیازمندیم

شیفت اول: ساعت 11:30 الی 16:30
حقــوق ماهـیانه: 500 هزار تومان
شیفت دوم: ساعت 18:30 الی 24

09910544322

به یک نفر آقا جهت کار در انبار نـیازمندیم 
حداقل مدرک دیپلم              سن مابین 25 الي 35

)حقــوق روزانه 40 هــزار تومان( 
ساعت کاري: 8 صــبح الي 10 شـب 

)لطفاً از عزيزاني که شرايط ندارند تماس نگيرند(
09187102144



niaz@hamedanpayam.com  ایمیل ارتباط با نیازمندیها
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نقاشی خدمات
 ساختمانی

بازار فرش 
امانت فروشی

خـــریـــدار 
ضایعات و آهن

آموزش

متـفرقهتعمیرات متـفرقهمتـفرقه متـفرقه

بازار فرش 
امانت فروشی

کروز کنترل و کالچ هوشمند اتوماتیک
اولین و تخصصي ترین مرکز آپشن خودرو در غرب کشور

نصب و خدمات کالچ هوشمند اتوماتیک، کروز کنترل، هند کنترل، آني گرما، کالچ ترمز دوبل

کـالچ هوشمند اتوماتـیک
*ضمــانــت نـامه معـتبر

*عدم تغییر در سیستم گیربکس و دیفرانسیل خودرو
*قابلیت جابه جایي به خودروي دیگر

ك*موتور پرقدرت BOSCH آلمان و DENSO تویوتا ژاپن
ماتي
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کروزکنترل:سیستمتثبیتکنندهسرعتخودروبدوننیازبهفشارپدالگاز
آنيگرما:قطعهتكمیلکنندهسیستمبخاريخودروپراید

کالچترمزدوبل:سیستميکهجهتآموزشرانندگينصبميگردد.
@autoclutch_vejdani  در تلگرام و اینستا همراه ما باشید
www.aetgroup.co    www.iranclutch.org

عاملیت انحصاري 8101 )مهندس وجداني( در غرب کشور
09188510521-09188523897

وام
ضمانت

ساعت تماس 16 الي 20

 پذیرفته مي شود

09188130531
وام

ت
نوب

با 

بهترین 
خریدار

اگر حـــق و حـقوق 
خود را مي خــواهید 

قبــول شـکایات کارگري 
و کارفرمایي اداره کار با بیش 
از 15 سال سابقه کار نمایندگي

32513135
نقیـبي  09183111004
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صنایع چوب رحیمي
 دکوراسیون اداري، تجاري، 
کابیــنت و کــمد دیواري 
سرویـس عـروس و نوزاد 
درب چوبي )نقد و اقساط(

09188179355

خریدار 
کتاب 
دفــتر
 باطله

09902207542

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

فـــــروش 
2 دستــگاه کـــابیـنت 
نمایشگاه به متــــراژ 8 متر 
)2 تــا 4 متري( و سینگ و 
گاز وکـــیوم و هــاي گـالس 

وع09182008151
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خـــدمــات پــس از فروش 
محصوالت صوتي و تصویري 
تعـمیرات  خریـدار، 
LED، LCD پالسما 

)خیابان شهدا، نرسیده به فلکه پروانه ها، 
نمایندگــي پانــاسونیک هـیوندا(

وع09381925504
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خریدار ضایعات 
از قبــیل آهــن و مس 
و... از کارخانجات درب 
منزل با باالترين قیمت 

09189095319

فرش های کهنه
 دستبافت و ماشینی 
شما را به باال ترین 
قیــمت درمـحل 

خــریــداریم
09186531232

081-32515783
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)سایه ابرو،خط چشم،ُرژ لب،هاشور،بلید،مخملی،هایالیت ,..(
برای ترم جديد ثبت نام می نمايد

)مدل رایگان-شهریه اقساط(
آدرس:همدان،مجسمه شيرسنگی،جنب شرکت گاز
081 -38263705      09188126374
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در حــرفـه 
آرایشگر صورت

نیوشاموسسه آموزشی

دکوراسیون 
داخــلــي 
امــیـــري

اجراي انواع دیوارپوش، تایل60×60
دکوراتیو کناف، قرنیز، پارکت 

تهیه مصالح با کیفیت بدون واسطه از کارخانه 
اجراي کار مهندسي با اکیپ نصب فني تحویل در اسرع وقت 

حمل مصالح تا پاي کار رایگان

ع09195717426
نو
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دا 

کی
ی ا

غات
بلی
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ت

تخفیف ویژه عیدانه
نقد و  شرایطی

امانـت فروشي 
امـیرعـلي 

کلیه لوازم خانگي و اداري شما را به 
باالترین قیمت خریداریم و ضایعات 
آهن آالت شمـا را نیز خـریداریم
09918355473

آموزشگاه تعمیرات موبایل

عالءالدين با 13 سال سابقه درخشان

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

کلیه لوازم منزل شما را خریداریم 
)فــرش، یــخچال، کـابینت، 
تلویــزیون، ضــایـعات و...(

09183130399 

امانـت فـروشی اهورا
لوازم منزل شما را خریداریم 
09187011316 موسيوند

کـلــیه ضــایعات آهن، 
آلـومینیوم و.. شما  را با  

بـاالتــریــن قـیــمت
 در مــحل خـریداریم

09188150873 
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خریدار ضایعات آهن 
چــدن، آلومینیوم   و 
مس و لوازم خـانـگي 

ع09182112624
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خریدار انواع ضایعات
از قبیل آهن، چدن، مس، 
برنج و وسایـل مــنزل 
به غیـر از وسایل چوبي

09189105262

ت.م
ت.

تعمیرات مبل
تعمیرات انواع 
مبلمان راحتی 
کالسیک، استیل
حمل و نقل رایگان
09198856490

081-34270286      09188149689

کابینت مهرداد
از تولید به مصرف با مناسب ترین قیمت

تولیدکننده انواع کابینت هاي مدرن آشپزخانه
کمد دیواري، چوبي، فلزي، وکیوم و...

با کیفیت عالی

وع
من

ا م
ید

اک
ی 

غات
بلی

س ت
ما

ت

تعمیـرات انواع 
لباسشویي
فقــــط 

در منــــزل
خیابان شهدا نظربیگ

نـــادری
09186108405
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امانت فروشي زماني 
خریدار فرش دستبــافت و 
 LED, ماشیني، تلویزیون هاي
LCD اجاق گــاز، یــخچال 

ماشیـــن لباسـشویي  و...
.م09181112507

ت
ت.

بهترین خریدار ضایعات 
آهن، آلومینیوم، مـس، 
درهاي پارکینیگی  ، درب
 و پنجـره و... در محل
09182147665
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گازرساني 
غـالمـي
و تــفکـیک 
ر  کنـــتــو
کلي و جزئي
و جا بجایي

09187001775
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خریدار انواع ضایعات
از قبیل آهن، چدن، مس، 
برنج و وسایـل مــنزل 
به غیـر از وسایل چوبي

09184428371

ت.م
ت.

وام یــک روزه
09189117269 -09189117262

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

09384109550

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

با کیفیت عالي و تضمین 

09035340232
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امانت فروشي 
بــرزگـــر 
لوازم منزل شما 
را  با  بـاالتـرین
 قیمت خریداریم
09188127175
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آموزش لعاب کاري
 فــقـط 

40 هزار تومان 
09185781324
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تعویض انواع مبلمان 
کارکرده بــا مبل نو 

بیش از 20 مدل )مبل 
راحتي، کالسیک، استیل(

ت.م09308983251
ت.

 با قیمت مناسب
)دستگاه دیجیتال 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 
کم 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 باباطاهر کوچه سماوا تیان  آدرس: همدان،خیابان 

توجهتوجه خــرید و فروش 
انــواع فرش هاي 
نــو و کهنه و تابلو 

مظـــاهـــري
09188181537

خــریــدار 
فرش دستباف
09183156613
مـوســـوی
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بسیار شیک و تمیز با فـضـاي
 باغ بسیار زیبا آماده برگزاري 
مراسم و مجالس شما مي بـاشد.

آدرس: همدان بلوار بهشت، بعـد از 
چهارراه بابک جنب نمایندگي سـایپا

09188119921
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باظرفیت 800 نفر

تاالر  باغ بـهاران

با ورودی رایگان

فـرش هــای 
نو و کهنه شما را 
خــریـداریم

09187089782
وع09358199394

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

38264400 گهی آ پذیرش

 پیــامک نـیازمندیهای 
همدان پیام 10006066
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ت دکوراسیون داخلي 

09185042678

نقد و اقساط بلند مدت

تخفیف ویژه کارمندان دولت

ساخــت انواع کابينت، کمد ديواري، سرويس خواب، ديوار پوش کاغذ ديواري

25 درصد تخفیف عیدانه
استفاده از MDF پاک چوب و ترک

سرزمین هنــر

قالیشویی خلیج فارس
دارای مجوز رسمی از اتحادیه محترم

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

*با بهره گیری از کار کنان متخصص و مجرب افتخار دارد خدمات خود را به همشهریان عزیز ارائه دهد
*با دریافت هزینه یک بار شستشو دوبار شستشو طبق موازین شرعی

 وبا مواد شوینده ضد باکتریال شست وشوی نماید
* براق نمودن واتو کشی فرش در مرحله پایانی شستشوی

32747154-32747844-09187004900-09182061008
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لـــولمیـــبرهلـــولمـــیاره        سرعـــت،دقــــت،پاکـــــیزگی

آدرس:همدان، میدان امام حسین)ع(، بلوار الغدیر، روبروی آهن آالت آراد

)شفاف سابق(

شستشویکالسیک
همراهبامواد
شویندهنانو

امالک مهستان همدان
افتخار دارد در خصوص کلیه خدمات 
مسکن در جاي جاي شهرستان همدان
 در خدمت همشهریان عـزیز باشــد.
@amlakmahestanhamedan
www.mahestan18@gmail.com

081-38273503     081-38253847      081-38275359

ی دارد.
ت.اکیداً.م پیگرد قانون

ت.

فــروش تعـــداد مـــحدود
 فرش های جشنواره با قیمت قبل

زین العابدینان  09199106800
همدان، خیابان گلزار

گـــروه مـعماري کالسکــه چــوبي
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*طراح و مجري دکوراسیون داخلي
*طراح و مجري کابینت، کمد دیواري و...

*طراح و مجري سازه هاي فلزي

واهشما
بهدلخ 

اقساط

@kalaske-chobi

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

@MobileMehregan18

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

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

ســـایـــه گـشت 

ما باشید
9 با 

نوروز 8

 ■ آدرس: همـدان، میرزاده عشقي، طبقه فوقاني، رستوارن دلتا، واحد 8

تــور رامسر 4شب و 5 روز ویژه تعطیالت نوروز

توجه توجه

■ خدمـات: اقامت در هتل 3 ستاره به همراه صبحانه و شام، 
اتوبــــوس تــوریستی و بیمه راهنما و گشت

تاریخ حرکت: 29 اسفند ماه
@sayehgasht

081-38265052  -38264067 تلفن تماس: ■

 ■ پیش فروش تورهای نوروزی زمینی ارمنستان، باکو، گرجستان،وان، استانبول و آنتالیا آغاز شد

نقـــاشي ساختـمان رنــگ روغني، پالستیک، 
با بــهترین کــیفیت اکرولیک،  مولتــی،کناف، 
09104485919 قـــیمت  نــازلتـــرین  و  
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مؤســسه خـدماتي دیبا شستشوي انواع مبلمان، 
فرش، موکت، سرامیک، پارکت با دستگاه هاي پیشرفته و مواد درجه یک

32626124- 09187069605 09334585805 هنرمند
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افتتاح دفتر گروه مهندسي امپریال
طراحي داخلي و اجرا، طراحي نما و اجرا، طراحي و محاسبات سقف و ستون و اجرا 

بخشي از نمونه کارهاي گروه امپریال:
ساختمان تجاري اداري نیاوران در میدان بیمه                     ساختمان آفرینش در کوچه شریفي پردیس 

ساختمان دیپلمات 1 و 2 در تهران تجریش امامزاده قاسم کوچه نیازي                و تجریش اول خیابان رنجبر و بسیار کارهاي داخلي، اجرایي، طراحي

گروه مهندسي امپريال با سابقه کار در اجرائیات و طراحي خارجــي و داخـــلــي و 
همکاري با مهندسان به نام در اين زمینه تالش نموده تا بتواند با ضمانت ، تمامي 
کارها را با اکیپي مجرب و حرفه اي به بهترين کیفیت و قیمت به انجام بــرسانــد.

به مناسبت افتتاح دفتر تا تاریخ 29 اسفند ماه با سفارش کــار از تخفیف ویژه بهره مند شوید و براي 
طراحي و اجراي کامل داخــلي منـزل خود یک هدیه ویژه از ما دریافت کنید به ارزش دو میلیون تومان(
عزيزاني که برای چند ماه آينده برنامه اي براي ساخــــت و اجــــراي داخلي از قبیل )گچ کاري، کناف، رنگ 
و...( و طـراحي داخلي منزل )کابــینت، کاغذ دیواري، دکور و...( دارند مي توانند کارهاي خود را سفارش 

داده  و با عقـــد قــــرارداد تا زمان اجـرا از هداياي ما در زمان افتتاح بهره مند شوند.

تلفن تماس: مهندس اسعدي 09186756544-09216605325
آدرس: برج سعيدیه، طبقه هشتم واحد 809
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