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قاليــشـويي  اكـبا تـان
تحویل 48 ساعت

مجهز  به سیستم گرمخانه
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ی 
غات

بلي
س ت

تما

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

آمـــوزشگاه خالق
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اكي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

09185046080 - 32514126-32514166-32532844

ارائه  رايگان قفل سخت افزار، بسته آموزشی، بسته نرم افزاری، ويژه 
شرکت کنندگان در دوره و اعطای گواهينامه معتبر از شرکت سپيدار، هلو

آمـــوزش عمـــلی نـــرم افزار سپیدار، هلو با استفاده 
از  کـــادری مجرب و ســـایت مـــجهز و پیشــرفته 
بهتــرین کیفیـــت و  با کمترین هزینه  در کمترین زمان 

آمــوزش رسمــی  نماينـــدگی 
سپـــيدار،هــلو مالی  افــزار  نـــرم    

آدرس: خيابان بوعلي، سر پل يخچال، كوچه مخابرات، آموزشگاه خالق

صنــایع سنـگبري 
خـــوش نـــما 
بورسسنگسفيدوکرمعباسآباد
همـــدان-کـــيلومتر5جــادهمالير
دوراهيآبشينهسنگبريخوشنما

09356882646-34321315
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به یــك پــرستار خانم 
جهت نگهداري از خانم 
میانسال از ساعت 6 عصر 
الي 7 صــبح نیازمندیم

09188144503
قابـل تـوجه افراد قبول شده مرحله اول آزمون 

پـرورش  و  آمــوزش  استخـدامي 

آموزشگاه خالق نماينده بنياد ICDL ايران مجري برگزاري دوره هاي ضمن خدمت فرهنگيان

09185046080 - 32514126-32514166-32532844
آدرس: خیابان بوعلي، سر پل یخچال، کوچه مخابــــرات، آموزشـــگاه خـــالق

ICDL خود را  ضمن عرض تبريک مي توانيد گواهينامه 
از  آموزشگاه خالق دريافت نمائيد.

دقــت  بـار
081-34278090-34278070-09183139435-09183174077

حملاثاثيه،جهيزيه،مبلمان،
بيمهکاملاثاثيه،مجوزرسمي،کادرمجرب

ت.ت.م
شبانه روزي

 دقت بار

حمل و نقل

حـمــل و نـــقل

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

09185436800 زارعی
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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 اكيدا 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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ت

IRAN ZAMIN

3136081-
09183118683

مـلی بـار
حملاثاثيه،جهيزيه،مبلمانبهتمامنقاطکشور

بابيمهکاملومجوزرسمیوکادرمجرب
.م09183117283-34254443-34254442حتی در ایام تعطیل

ت
ت.

ملی بار
3425444234254443

ر لـوندبـا ا
* حمل اثاثيه،جهيزيه، 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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با سبد رایگان

09123440787-09188114313

تخــريــب 
سـاختــمان
 و خاكبرداري

با کلـــیه مســـئولیت اجاره 
بیل مکانیك بزرگ و کوچك
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ت

اينترنت پرسـرعت پـارس آنـالين
6ماهـه+150گيـگ+8M=98هــزارتـــــــومــــان
6ماهه+210گيـگ+4M=125/500هزارتومان
يکساله+1200گيگ+8M=327هـــزارتـــــومـان

خيابان جهان نما باالتر از برج جهان نما، ساختمان شهباز، طبقه چهـارم، واحد 18

وع081-38215343
ممن
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اكي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

شمـاره پروانه 10094-14

اعطاي نمايندگي فروش بيمه عمر و آتيه پاسارگاد
یك فرصت شغلي مناسب

*مدارك مورد نياز:
1- كپي شناسنامه 2- دو قطعه عكس )4×3( 3- كپي كارت ملي

*شرايط پذيرش:
1- سن حداقل 20 سال 2- دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم به باال 

*ويژگي هاي خاص:
1- آموزش رايگان و حرفه اي 2- عدم نياز به سابقه كار 3- عدم نياز به دفتر كار 4- عدم نياز به سرمايه

آدرس: ميدان جهاد، جنب بانک ملي، کوچه رهنمون، پالك 11
متقاضيان محترم جهت مصاحبه حضوري و کسب اطالعات بيشتر مشخصات خود را پيامک کنيد

09362114144 ه:  همرا تلفن 

ميدان عاشورا، کانکس پارسا

09185000627

فروش انواع كانکـس 
دســت دوم

با قیمت مناسب
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كلينيک ساختماني عمارت
■ چــوب تــرمــووود 

■ کرکره برقي و جك اتوماتیك

@kilinikemarat09183149683-09381667212

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

ختمان
يازسا

آنچهن
)هر

موعه(
يکمج

تدر
شماســ


■ نما و تابلوی کامپوزیت 

■ نماي سنگ مصنوعي استونیت
ظریف  بار شرکت رسمی 

حمـل و نـقل

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

شبانه روزی■سبــد رایـگان به تعداد نامحدود
0918  425  4900

081-3 425   4900

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 وسايل لوكس منزل

قـــا  لــیشو یی نـــمو نه
شستشوی انواع فرش های دستباف،ماشینی، موکت و...

با دستگاه های مجهز و پیشرفته

081-32731301-09185902470
يکبار هزينه 2 بار شستشو جهت رضايت مشتريان عزيز با ضمانت کامل
2 بار شسـتشو تحويل 3 روزهحمل و نقل رايگان

كلينيک تخـصصي چشم ديدگستر 
مرکــز الزک همــدان 

آدرس: همدان، میدان شریعتي، خیابان حق گویان پالک 40
081-38265454

تشخيص و درمان انواع بيماري هاي چشمي
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س ت

تما

ثبت نام تورمشهد مقدس آغازشد
حرکت هرسه روز یکبار 
آژانس هگمتـانه ســفیر 

@offertour4034
۰۹۳۶۹۲۹۴۰۳۴

قیاسی  ۰۹۳۷۶۵۱۷۶۳۰

شركت مهر جم تاسيس 1368دفتر کارخانه: همدان، برج پاستور، طبقه7 واحد7
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سرمايه گذاری مطمئن

با درآمد حالل و هر مقدار سرمایه
در کارخانه تولید مواد غذایی

0918 111 1765       0920 111 2020
با ضمانت رسمی، معتبر و پشتوانه ملكی سرمایه از شما 

کــار از مــا

%24

09183169361-09332331855-38251938

)قــالیــشــویــی 
و مبـل شـویی نقـشینه(

قیمت ها با 20 % تخفیف 

محــاسبــه مــی گردد

■ شستشوی انواع فرش دستبافت اعالء و ماشينی
■ دارای مجهزترين دستگاه های غرب كشور

■ شستشوی با رعايت اصول و موازين شرعی و اسالمی

) قيمت استثنايی و حمل رايگان(

با بــيش از 
35 سال سابقه 

مفيـد کـاری

آدرس: همدان، شهرك اميرکبير، خيابان گلزار
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با پرداخت یکبار هزینه، فرش شما 2 بار شستــشو مـی شود
کـــرایـــه فــــرش جـهت مــجالس

دارای مجوز رسمی از اتحادیه

فروش 2 فیش حــج  تــمتع ثبـــت نـــام 
خـــرداد 86 )اعزامی 98(  09189002292

09183129338      081-34285500      34295155

موسسه حمل اثاثیه

با سبد رایگانپارسـيان

وعتضـمين            با مجوز رسمی
ممن

دا 
اكي

ی 
غات

بلي
س ت
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ت

ون
سي
مي
نک

دو
ب استخدام راننده )خانم و آقا( با خودرو

در با در آمد عالی

09198183660
اينـترنـتی  آستاکسی 

باالبرسازي اخوان
اجرايانواعباالبرهايهيدروليک
وآسانسورهايخانگي)هومليفت(
باسرعتحرکتي20الي60صدم،
حرکتيوتوقفبسيارنرم،اجراي
کاراسلينکبرايکفيوکابين،کابين
MDFباتزئيناتاستيل،دربلواليي
واتوماتباسيستمنجاتاضطراري

09188179294
ت.م09187099632

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 گمرك، جنب سوار کاری
09127059537-09187100121-32569257
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تما

فروش سه دانگ جایگاه سوخت در همدان 
3 دانــگ از جـايگاه 110 همدان واقع در 

بلوار آيت ا... نـجفي به فروش مي رسد.
جهت دريافت هر گونه اطالعات با اطالع قبلي به محل مراجعه فرمائيد.

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع09181112515

بـازرگاني بـاران بانه 
مرکز فروش مستقیم انواع یخچال، کولر گازی، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی با قیمت عالی

ارسال مستقیم همه روزه به کل استان همدان
همراه با گارانتی معتبر کتبی و نصب توسط شرکت گارانتی

تسویه بعد از تحویل
جهت مشاوره وخرید با ما در ارتباط باشید

09116505565-09352701803-09184586966-09184199567
Baransa.ir
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ثبت نام كالس هاي رايگان و نيمه رايگان 
خانه ی کارگــر مختــص تــمام ســنین 

چرتکه،زبان، کامپیوتر، حسابداري، هنري و رباتیك
طالـــقاني همـــدان،خیـــابان  آدرس: 

 چــهارراه امیرکبیر بیست متري شیرسنگي
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فـروش ويـژه كولرهاي اوجنرال 
با نصب رایگان و گارانتي 

مدرن ترین تجهیزات آشپزخانه شیرآالت، هود، سینك، گاز و...
به صورت کلي و جزئي

آماده عقد قرارداد با ارگان هاي دولتي 
آدرس: همدان، آرامگاه بوعلي، ابتداي بلوار مدني روبروي بانک ايران زمين 

09197301752-09904641139-08132532790

فــروش، نصــب و 
شارژ کولرهاي گازي 

09187812922 
09354743504 رضايي

و بستر سازی لوله های مسی توكار

وع
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دا 
اكي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

نقاشي ساختمان 
رنگ روغني متري 4000 تومان 
رنگ پالستیك متري 2500 تومان 
)با کیـفیت و تضمین(

09372088029

امالک مهستان همدان
افتخار دارد که در خصوص کلیه خدمات مسکن 

فروش، اجاره، مشارکت در ساخت و مشاوره 
رایگان در خدمت همشهریان عزیز همدان باشد

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

@amlakmahamedan www.mahestan 811.ir
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خــريــدار
 انواع فرش هاي
 كهنـه 20 درصد
بــاالتــر از  قـيمت 

بازار خريد در محل
0 8 1 -3 2 5 2 9 0 9 4

0 9 1 8 3 1 6 0 3 6 1

امانت فروشي 
مهــدي

لوازمخانگيواداريشمارا
باقيمتمناسبخريداريم
09188176407-32522719

وع
ممن

دا 
اكي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

ســالـن 
قصر یلدا

ارائهانواعرنگ
موهایمدرن

هايــاليت، سـان 
اليت، دكلره های 

حرفه ای،آرايش و 
شينيون های حرفه ای
زير نظر کادر مجرب

081-32671091
 با مديريت خانم مراديان

و تــوليـدی گــروه
کـاران آل ایده صنعتی

در طرح تعويض پنجره های قديمی
 با پنجره های دو جداره

در صورت تعويض 3 واحد همزمــان
 به صورت نقدی از تخفيف 5% برخودار شويد

نقد و اقساط شرايط ويژه
آدرس دفتر فروش: همدان، ميدان شريعتی

آدرس كارخانه: جاده تهران، شهرك صنعتی ويان
وع09359351834-09183189763 قادری

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

طـرف قـرارداد
 با فرهنگیان محترم

به 2 مـونتاژ کـار و 
وردســت کابـینت 
روشویی  نیازمندیم
ت.م09180123350

ت.



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

شماره تلگرامی واحد نيازمندی: 09035157351
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عاملیت انحصاري 8101 )مهندس وجداني( در غرب کشور

کـالچ هوشمند اتوماتـیك

اولین و تخصصي ترین مرکز آپشن خودرو در غرب کشور

کروز کنترل: سيستم تثبيت کننده سرعت خودرو بدون نياز به فشار پدال گاز
آني گرما: قطعه تكميل کننده سيستم بخاري خودرو پرايد

کالچ ترمز دوبل: سيستمي که جهت آموزش رانندگي نصب مي گردد.

09 1885 1 052 1-09 188523897
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كروز كنترل و كالچ هوشمند اتوماتيک
نصب و خدمات کالچ هوشمند اتوماتیك، کروز کنترل، هند کنترل، آني گرما، کالچ ترمز دوبل

*ضمــانــت نـامه معـتبر
*عدم تغيير در سيستم گيربکس و ديفرانسيل خودرو

*قابليت جابه جايي به خودروي ديگر
*موتور پرقدرت BOSCH آلمان و DENSO تويوتا ژاپن

اتـوماتيك راننــــدگي  حـــــس 
بانوان بـراي  آســان  راننــــدگي 

@autoclutch_vejdani  در تلگرام و اينستا همراه ما باشيد
www.aetgroup.co    www.iranclutch.org

فروش مغازه اي 
به متراژ 45 متر
 واقــــع در 
خیابان پاستور 
وع09393156838

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

فــــروش
 يک واحد آپارتمان

 به متراژ 57 متر، يک 
خوابه بازسازی شده و 

رنگ شده، سند وكالتی 
واقع در مارليک كرج

قیمت 38 میلیون تومان

09212936998

به یك نفر داراي دکتراي 
دام پزشکي جهت مسئول 
فني داروخــانه با امــتیاز 
1500 بــه بــاال نیازمندیم 

09185787815

.م
ت

ت.

امالک نیکان
آرامگاهبوعلي،بلوارخواجهرشيد
جنبکوچهتقوي)بانکحکمت(

معاوضه ،مشاركت در ساخت
خريدفروش،رهنواجاره

38322709-38321666

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به يـک فروشنـده 
و حسـابدار خـانم 
ترجيحا ساكن بلوار 
عالقبنديان نيازمنديم

.م09188150179
ت

ت.

به چند نفر خياط آقا يا خانم 
به صـورت زيرچرخي جهت 

تـوليدي مانتو نيـازمنديم
)بــا بیـــمه(

081-32527579
.م09189146518

ت
ت.

به هــمکار خــانم 
تدوينگر فيـلم نيازمنديم

آشـنا به نــرم افــزار های 
میکس و مونتاژ فیلم سازی

.م09128400786
ت

ت.

به چنـــد نفــر شــاگرد
 آقـــا جهــت کـــار

 در بستني فروشي نیازمندیم
ساعت تماس: 11 الی 21 شب

09183164850-09123625133

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به تعــدادي كــانتركار 
خـانم، سالن كار و نيروي 

آشپزخانه آقا جهت كار در 
فســت فـود با حقوق و 
مزايـاي عالي نيازمنديم
.م09189074086

ت
ت.

رستوران جهان نما
 واقع در استان کردستان شهرستان قروه 
در نظر دارد براي تکمیل کادر آشپزخانه 
خود سرآشپز ماهــري را بـه کار گیرد.
لذا از درخواست کنندگان واجد شرايط 
خواهان تماس با شماره مذکور مي باشيم

09183776170

وع
من

دا م
كي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

به یك خانــواده جـــهت 
نگهداری از سالمند همراه با 
جا و مکان زندگی نیازمندیم

ترجیــحًا با سابقه
)حقـــوقتـــوافــقی(
.م09186257442

ت
ت.

به يـک نيروی حرفه ای 
غير حضـوری آشنـا به 

فضای مجازی) اينستاگرام 
و تلگـرام( نيـازمنديم

09370876474

به تعـدادی جوشکار 
درب و پنجره ساز با 
حـقوق و پـورسانت 
عــالی نــیازمندیم
.م09185054763

ت
ت.

به تعدادي چرخکار مانتو خانم یا آقا
 به صورت زیرچرخي بدون دکمه مادگي
 و اتو تکمیلي، چسباندن الیي نیازمندیم 

)با تــسویــه هــفتگي( 
وع09183145880-09189055920

من
دا م

 اکی
اتی

لیغ
س تب

تما

تـــاالر بــاغ كـــيهان
جهت تکمیل کادر خود از افراد ذیل دعوت به همکاری می نماید

1- سالن کار آقا 4 نفر حقوق 1 میلیون تومان
2- نگهبان از ساعت 15 الی 8 صبح 1 نفر حقوق 600 هزار تومان

09038112195

آگـــهي استـــخدام
دعوت به همکاري

به يك نفر خانم با تحصيالت حداقل كارداني به منظور تكميل كادر بازرگاني
 با دارا بودن سابقه مرتبط و عالقمندي و روابط عمومي باال نيازمنديم

ت.ت.م09120538287

استخدام در واحد صنعتي
کارشناس ارشــد یا 
کارشناس صنایع )آقا(

ارسال رزومه به آدرس: 
hamedan.factory@gmail.com

به یك منشي خانم 
جهت صندوقداري 
و فــروشــندگي 
در فـروشگاه بامبو 

نیـــازمــندیم
081-38268820

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به یــك همکار خانم جهت 
کار در اللــجین نیازمندیم

ت.ت.م09189107940

به تعدادي اتوكار خانم يا آقا 
وردست چرخکار خانم يا آقا 
.منيازمنديم 09189046732

ت
ت.

به افراد واجد شرایط ذیل جهت استخدام به صورت دائم با 
حقوق و شرایط عالي همراه با بیمه در رستوران نیازمندیم
1- مدير سالن)سر گارسون( با سابقه ی كاري 2 نفر آقا سن 25 تا 40 سال 

2- سـالن كـار )گارسون حرفه اي( 5 نفر آقا، سن 20 تا 30 سال 
3- نظافتچي سالن و...، 2 نفر آقا، سن 25 تا 40 سال 

4- پـارک بان 2نفر آقا 
5- كافي شاپ كار )كافی من(با تجربة كاري، دو نفر آقا

6- كــانتــر كــار 2   نـفرخانـم 20تا 30سال 

20 الی   16 و   13 الی  9صبح  ساعت تماس: 
۰ 8 ۱ -۳ 8 ۳ ۷ ۱ ۵ ۵ ۳

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

بیمه عالی+  مـزایای  و  حـقوق  بـا 

به تعدادی نیروی آقا جهت کار 
در کارگاه دوغابی در شهرستان 
اللجین نیازمندیم 09182042212

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به تعدادي وردست، چرخکار و اتوکار 
جهت کار در تولیدي مانتو نیازمندیم 

.م09305131448-09189096830
ت

ت.

به تعدادی فروشنده آقا جهت 
کار در سوپرمارکت نیازمندیم 
)با حقوق عالی( 09183086933

رهـــن و اجـــاره 
از  بيش  با  دخترانه  دانشجويي  خوابگاه 

تمامي تجهيزات خوابگاه  و  سابقه  سال   15
با ظرفيت 40 نفر رهن و اجاره داده مي شود 
قیمت 50 میـلیون تومان + ماهیانه 1 میلیون تومان
مقطوع                             ساعت تماس 12 الی 21 شب

09183164850

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

فـــروش زمــين كشـاورزي 
با آب با زهکشي با بــرق 3 فاز، 
2/5 هکتار، جاده همدان ـ بيجار
09121321495 سليــمان نـيا

.م
ت

ت.

فـــروش 
خانــه ویالیي بــه متراژ 314/5 متر 
در 2/5 طـبقه، شمالي و جنـوبـي، 
2 بر، زیــربنا هــر طبقه 160 متر، با 
امکانات کامل، انتهاي شهید زماني، 
12 متــري ابوذر )قیمت توافقي(

ت.ت.م09188171708

فـروش  فـوري
 یك باب مغازه تجاري
 دو نبـش و 6 مـتر بالکن آب و برق

 و گاز و تلفن در ميدان امـام حسـين با 
سابقه بيش  از 30 سال تهيه غذا و آشپزي 

و  با پـروانه تهـيه غذا، قيمت توافقي 

ت.ت.م09183118493

توجهتوجه

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

فــروش زميـن صنعتي 
با مـتراژ 62 متر با پروانه 
ساخت در روستاي شورين  

به مبلغ 30 ميليون تومان
ساعت تماس: 19 الي 23

09182770881

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به یک ظرفشور خانم 
و یــک کمک آشپز 

نیازمندیم  خانم 
.م09188113705

ت
ت.

به یك نیروي MDF کار 
ماهر و  نیمه ماهر جهت
 کار کابینت نیازمندیم
آدرس: ميدان امام حسين،انتهای 

خيابان عالقمنديان، پشت ابزار فروشی 
موسعلی) دکوراســـيون انـــصاری(

09353637708  

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت به يک آشپز ماهر و يک 

كارگر سـاده جهت كار 
در رستوران نيازمنديم

.م 09185468425
ت

ت.

ه ر جــــا ا
 يــک واحــد به متراژ 160 متر 

منــاسب جـهت دفتــر كـار
 يا آموزشـگاه يا آزمايشگاه و...
واقع در ميرزاده عشقی، روبروی مسجد امام 
رضا، چهار بر،بر خيابان، طبقه دوم، تک واحدی

09185904576

یك باب باشگاه بدنسازي 
با کلیه وسایل و امكانات 
و تجــهیزات و با ۱۰ سال 
سابقه اجاره داده مي شود

09182116064

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

جويـاي كار كارشناس 
فنـي جـوان با سابقة  
تعمـير  و نـگهـداري 

09188198779
09183194458

به یــك پــرستــار خــانــم
 جهت نگهداري از سالمند و امور 
منزل نیازمنـدیم  09058117007

مغازهتجاريبهمساحت32متر
خياباناصليواقعدردهکده
توریستيعليصدرباامتيازآب،
برق،گازبهفروشميرسد.

09198911971-09371754001

.م
ت

ت.

به يک فروشنده خانم جهت كار 
در كـلوچـه پزي نيـازمنديم

ت.ت.م09116015389

اجاره یك واحد تجاري
 به متراژ 150 متـر داراي 

امکــانات کـامل واقع 
در همدان، انتهاي بلوار 
بدیع الزمان، کوچه وحدت
09183110839-38380877

.م
ت

ت.

به تـــعــدادي وردســت و 
وردست چرخکار ماهر نیازمندیم

ت.ت.م09107751931

تاکــسي اســـگاد هــــمدان 
به عنـوان يک شركت حمل و نقل شهــري

 و تاكسي اينترنتي آنالين به تعدادي نـيروي 
بـازارياب آقا جهت معرفي و نصب اپليکيشن 

اسگاد در سطح شهر همدان با پورسانت مناسب 
نيازمند است براي كسب اطالعات بيشــتر و 
هماهنگي با شمارة ذيل تماس حاصل فرمايند.

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع38230464

به يـک نـفر شـاگرد 
جهت كار در باغ رستوران 
اطلـس واقـع در جاده 
حيـدره نيــازمنـديم 
)حقـــوق  تــوافــقي( 

.م09186745359
ت

ت.

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

به تعدادي پيـک موتوري
 با مدارک كامل نيازمنديم

اعتــبار آگــهي
 تــا 40 روز

.م09120258019
ت

ت.

فــــروش تــعداد
 20 درصـد از سهام 
مجتمع تولیدي نان 
09033299483

مجتــمع تـولیدي 
نــان روزپــخت
جهت پخش محصوالت تولیـدي 

خـود )نــان( نیازمند نماینده پخش 
با شرایط مورد توافق مي باشد

09033299483

فـروش باغ 1000 متر
داراي امکانات كامل )آب، برق، 
گاز، تلفن( فاضالب، ديواركشي، 

خانـه باغ 50 متر، ماشين رو 
جـاده مالير، روستاي يکانه

.م09393121728
ت

ت.

فـــروش
 یك قطعه زمین مسکونی تقریبًا 

900 متری،3 بر، کنار خیابان اصلی 
مناسب برای خانه باغ در روستای 
خلیل کرد،متری 60 هزار تومان

09188080060

امـالک شـهر
پذیرش آگهي به صورت 

تلفــني از ســطح شهر

هنرستان، روبروی درمانگاه کمال آباد
09198116606 صالـــحي

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

خريد،فروش،رهن ، اجـاره

قابل توجه عالقمندان به یادگیري کار داروخانه 
ثبت نام دوره هاي آموزشي نسخه خواني

 ثبت نام حضوري 
13:30 الی  ساعـــت مـراجــعه: 9 صبح 

آدرس:
1- ما بين چهار راه خواجه رشيد و ايستگاه عباس آباد، داروخانه دکتر فاطمی

2- شهرك بهشتي داروخانه دکتر دادخواه

وع
ممن

دا 
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

تما

09189111505 عليپور 

رشکت طراحي دکوراسيون

ونوس ربرت
کننده: تولید 

MDF انواع كابينت *
* تجهيزات منزل مسكوني 

* واحد تجاري و اداري 
* انواع كاغذ ديواري و كفپوش 

* بهترين اجراي كناف 
* با بهترين نرخ در كمترين زمان

آدرس دفتر شرکت: همدان،
فلکه فردوسی، خيابان صدف، 

نرسيده به آگاهی سابق، 
پالك166، شرکت

 دکوراسيون ونوس برتر

۰8۱-۳8۳۳8۲۴۹

نوع
ا مم

كيد
ی ا

يغات
س تبل

تما

فــــروش ویـــژه ونـــوس بـــرتــر آغــاز شد
20 درصـد تخفیــف به همـــراه اقســــاط 6 مـــاه ثبت نام تورمشهد مقدس آغازشد

حرکت هرسه روز یکبار 
آژانس هگمتـانه ســفیر 

@offertour4034
۰۹۳۶۹۲۹۴۰۳۴

قیاسی  ۰۹۳۷۶۵۱۷۶۳۰

اگــر به دنــبال آگـــهــی هــای 
استـــخــدامی  می باشیــد لطفـًا  بـه 
کانال تلگـرامی زیـر  مراجعه نـمایــید

https://telegram.me/bazarehamedan

 پیــا مــك 
نیازمنـدیــهای 
همــدان پــیام

10006066

با چاپ نيازمنديهای 
همـــدان پيــام 
هــر روزهمــراه 
شـــما هـــستيم

38264400



niaz@hamedanpayam.com  ایمیل ارتباط با نیازمندیها

3 شماره 2461   ضميمه رايگان شماره 3268 روزنامه همدان پيامتلفن پذيرش آگهي: 38264400 - 081  شماره تلگرامی واحد نيازمندی: 09035157351
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وع
من

ا م
يد

 اك
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

توجه                                       توجه 
فروش ویژه پرشین چوب آغاز شد 
کابينتوکمدديواري،کاغذديواري،کفپوشورنگ،کناف
در اقساط 7 ماهه، بدون پیش پرداخت و بدون سود 

آدرس: همدان، خيابان پاسداران، پايين تر از سه راه زماني پرشين چوب 

09189148575

نیازمنـد به یك
 تایپیست مسلط به

 تایپ انگلیسي فارسي 

.م09188130531
ت

ت.

دعـــوت به 
مشــارکت

راه انـدازي  جهــت 
كنکور مركز  فروشگاه 

09188121007

ع
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 م
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كي

ی ا
ات
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بل

س ت
ما

گازرساني غالميت
و تفکـيک كنـتور

 كلي و جزئي  و جابه جايي 

.م09187001775
ت

ت.

بهتــرين خـريدار 
ضايـــعات آهـن و 
آلومينيوم با باالترين 
قيــمت در مــحل
09366022437

ضايــعات شـما 
را خــريـداريم 
به باالترین قیمت، در محل 

آهن، آلومینیوم، فلزات 
رنگي، کرکره برقي و...
09186752915 علوی
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ی
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بلي
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ت

همیشه به گشت با شایسته گشت
دفتر خدماتي مسافرتي شایسته گشت
طرف قرارداد با فرهنگيان و كاركنان دولت

*مجري تورهاي داخلي و خارجي )لحظه آخري(
*تور هوايي مشهد و کيش از همدان و تهران

 *تور قطار به مشهد
آدرس:همدان،ميدانجهاد،خيابانطالقاني،نرسيده
بهتقاطعفرهنگ،مجتمعتجاريآوا،طبقهاول،واحد3

شماره تماس: 09186057577-38277129-38277130
@shayestegasht :آدرس تلگرام

https://t.me/shayestegasht :علينک كانال
نو
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ی ا

غات
بلی
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ما

ت

نماينده رسمی سازمان بازنشستگی كشوری در استان همدان

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 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

دارای مجوز رسمی
 ازاتحادیه محترم

 صنف فرش استان همدان

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 ماشینی و ترمیم سوختگی قالی های ماشینی

دارای مجهز ترین گرمخانه جهت
شاید این بار ربنده شما هستید خشك کردن قالی ها در فصل سرما

زمین قالیشویی ایران 
به همراه قرعه كشی تلويزيون ال سی دی و فرش دستبافت

نقاشي ساختمان
رنگ روغني، پالستیك، 
اکرولیك،  کالر،  مولتي 

بــهترین کیـفیت  با
قـیمت  نــازلترین  و 

وع09104485919
من
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يد

 اك
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

سنـــگ و بلـوک چيني ديوارهاي باغ
سولــه، استـــخر، جالیـــز، جـــدول و 
فنس کشي و سیمان کاري پذیرفته مي شود

09355760848 رحیــمي 
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خریدار وام 400 میلیون 
توماني 09187001150

ت.ت.م

جوشکـاري سیار
برق كشی،امور تاسيساتی

09186080082
نصب و سرویس کــولر

.م
ت

ت.

انجــام نظــافت منـزل
 و محل كار پذيرفته مي شود

 )توسط نيروي خانم( 09226890132
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ت

گازرساني دهقاني 
با تخفیف ویژه
مســکـوني، 
تجاري، صنعتي

34221888
09183135944
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ی

غات
بلي
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ت

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

غات
بلي

س ت
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ت

آتليه عکس 
و فيلم هونام
به خيـابان شکريه پايين تر 
از كوچه يحيوي انتقال يافت

به مناســبت این جابجایي در فصل 
تابستان از ده درصد تخفیف عقد قرارداد 

آتلیه هونام برخوردار خواهید شد

09124651744

عکــــاسی، تصــــویربــرداري، تدوین 
ساخت کلیپ اسپرت عروس و کـودک

کـلــیه ضــایعات آهن، 
آلـومینیوم و.. شما  را با  

بـاالتــریــن قـیــمت
 در مــحل خـریداریم

09188150873 
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ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

ثبـت نام برق رایگان 
خورشیدی 3 فاز برای 
چــاه های کـشاورزی

کــرج، کــمال شهر، بعداز پلیس 
راه کمال شهر جنب شهرک افشاریه 
فروشگـاه بـرق خـورشيدي 
09122346325-09108250020

 با قيمت مناسب
فـــروش انـــواع لــوازم برقی

)دستگاه ديجيتال 35 الی 45 هزار تومان، گوشی تلفن ثابت 25 الی 35 هزار تومان، آيفون
 2 طبقه تصويری 350 هزار تومان،آيفون يك طبقه تصويری 250 هزار تومان،محافظ يخچال
 20 هزار تومان، المپ 50 وات كم مصرف 10 هزار تومان، آيفون  2 طبقه صوتی 85 هزار تومان،جاروبرقی،
چای ساز، آنتن برقی، اتو مو، ريش تراش، سشوار، بند انداز و انواع لوازم برقی به فروش می رسد(

09182117955 باباطاهر کوچه سماوا تیان  آدرس: همدان،خیابان 

توجهتوجه

زيباسازي  و  ديــوارنـويسي 
مــدارس و مهدهاي كودک 

09189143492

تور مشــهد زمینی
ریلـی و یا هـوایی
تــور كــربال و شمال،

 اصفـهـان و شيـــراز، 
سراب گيان و همدان گردی

09211244924
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خانه حسابداري سپيدار 
برگــزار مـي نمايد.

همــراه با گــواهینامه
 و قفل آموزشي دوره هاي 
کــاربردي حــسابداري 

09359317382
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ی ا
ات
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ت

تعمیر و تعویض انواع 
مبلمان خارجی و ایرانی 
با فـــوم ســرد، نجاری 
مبلمان، رنگ کـاری و...

09211584481

وام یك روزه
09189117678-09189117262

.م
ت

ت.

وام
ضمانت

ساعت تماس 16 الي 20

 پذیرفته مي شود

09188130531
وام

ت
نوب

با 

بهترين 
خريدار

شـــرکـــت زریــن دانــه
بسته بندي هگمتان سينا

بـــســـتــه بـــنـدي انـــواع حبـــوبــات، غــــالت، قـنـــد و شــکـــر، خشــکــبار و...
آدرس: کيلومتر 45 جاده تهران، شهرك صنعتي ويان، خيابان سوم، شرکت زرين دانه

09188149659 ت.ت.م

بهــترين خـريدار 
ضايعات، آهن آالت، 
آلومينيوم با باالترين 

قيـمت درب محل
09182305046
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نقاشي ساختمان 
رنگروغنيمتري4000تومان
رنگپالستيکمتري3000تومان

با كيفيت عالي و تضمين 
09035340232
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وع
ممن

دا 
اکی

ی 
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تما

جهاد دانشگاهی 
استان همدان



به منـــظور رفــع نیـــازهاي روزمره شما هر روز صدها
 آگهي در نیازمندي هاي روزنامه همدان پیام چاپ مي شود.

 از آنجایي که وظیفه این رسانه اطالع رساني به منظور سهولت
 در دادوستد و یا خدمات مـي باشد لذا مسئولیتي دربـــاره 
محتواي آگهي نـدارد. از همکاري  همه عزیزاني که قصدشان 
رعایت حقوق مشتریان و همشهریان گرامي مي باشد سپاسگزاریم.

هـمشهري گـرامي

ســازمان  نیازمندي هاي همدان پیام

آدرس: همدان، ابتد اي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي، ساختمان پيام                                                                    تلفن : 38264400     10006066            09035157351

 شنبه 27 مردادماه  سال 1397 
شماره2461  ضميمه رايگان شماره 3268    روزنامه همدان پيام

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

سعـي شود تا حد امکان از اتو، 
ماشين لباسشويي، جاروبرقي و 
ساير لوازم پرمصرف در ساعات 
اوج مصرف استــفاده نگردد.

شرکت خدماتی و نظافتی
  همیار گستر هگمتان 
انجام کليه امور نظافتی

شامل: نظافتمجتمعهايمسکوني،
شرکتهايدولتيوخصوصي،سالنهاي

ورزشي،کاربينيمنازل،مهمانداري،اعزام
آبدارچي،خدمتکار،نگهبان،سرايدار،راننده

بهصورتقرارداديشستشويصندليماشين
بادستگاهوموادشوينده،شستشويمبلو
فرشبادستگاهدرمنزلشماوانجامکليه

امورساختمانيشاملنقاشيساختمان،خدمات
نصبونگهداریآسانسور،پلهبرقیوباالبر،

نصبوتعميرکرکرهبرقی،برقیکردن
کرکرههایقديمی،امورباغبانیو...

کلیه نیرو ها  دارای ضمانت معتبر و بیمه حوادث می باشد
 آدرس: همدان، بلوار مدني، ابتداي خيابان  15 فروردين،

 کوچه زندي ها، جنب باشگاه بدنسازي 
09109005103-38273088 فرماني

تامين نيروی انسانی خانم و آقا جهت نگهداری از سالمند، کودك و بيمار
اعزام نيروی خانم و آقا جهت مراسمات

کولــرهــایتــان را در مسیر باد قرار بدهید تا منزل 
شما را بیشتر خنك کند با خاموش نمودن المپ هاي 

پرمصرف و اضافي روشنایي فردا را تضمین کنیم.

قالیشــویــي نــویــن 

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

09185917375-38239760-09021117866
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)اول رضــایـت مــشتـري
 بعد پــرداخت هـزینه(

قالیشویي ناز
شستشويانواع

فرشهايدستباف،ماشيني،
ابريشم،کرك،پتووموکت

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

32548968-32547938
سه راه شهرك فرهنگيان، جنب سردخانه ميالد

شماره مجوز 0172802418

081-32731015        09187146011

قاليشويي صداقت  با مجوز رسمي
با يکبار امتحان مشتري 

دائـــم مـــا شــويد

شستشويانواعفرشماشينيودستباف
شستشويانواعمبلماندرمنزل
باضمانتکاملحملونقلرايگان

*
*
*

آدرس: همدان، شهرک بهشتي، خیابان
 صیاد شیرازي، روبروی مسجد بني فاطمه

قاليشويی خليج فارس
دارای مجوز رسمی از اتحادیه محترم

شماباشيد برنده بار این شایــد

همراهقرعهکشیسکهطالدرهرماه

*با بهره گیری از کار کنان متخصص و مجرب افتخار دارد خدمات خود
 را به همشهریان عزیز ارائه دهد

*با دریافت هزینه یك 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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لـــول ميـــبره لـــول مـــياره
سرعـــت،دقــــت،پاکـــــيزگی

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

)شفاف سابق(

شستشوی کالسيک 
همراه با مواد 

آدرس: همدان،خیابان تختی، روبروی بانك قوامین،شوينده نانو
جنب مسجد امامزاده یحیی )ع(، تاسیسات امید

دکوراسیون داخلي عباسی

ساخت كابينت، كمدديواري، دراور، جاكفشي، با 
بگيريد تماس  ما  با  نازلترين قيـمت فقط كافيست 

.م
ت

ت. های گالس
HI GLASSES Lethronلترون MDF

ام دی اف  

09182917255-09185094485

عسوخاری مخصوص تنور را امتحان کنید
نو
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تمامی ساندویچ ها تنوری و بدون 

حتــی یك قطره روغن می باشد

پیك رایگان تا محدوده مشخص

شركت خدماتی نظافتی
 الماس كـاران يکتا جم

شـــامــل: نظافتمجتمعهایمسکونیاداری،
شرکتها،رستورانها،هتلها،نگهداریازکودكو
سالمند،بيمار،صحبتبابيمارانآلزايمری،انجامکليه
اموراداری،بابهترينکيفيتومناسبترينقيمت

کنید  اعتماد  ما  به 
09186111531         081-32515429

آدرس: همدان، آرامگاه بوعلی، ابتدای کوالنج، قسمت اداری الماس، طبقه 4، واحد33

متفاوت ترین شیوه نوع نظافت و انجام امور خدماتی

نیازمند تعدادی خانم و آقا جهت امور خدمات و 
نظافتی و نگهداری از سالمند و کودک به صورت 
شبـانه روزی و 2 نفر بازاریاب در بخش خدماتی

امانـت فـروشی 
سعید )پنــاهــی(
کليهلوازممنزل

واداری
 را با باالترین قیمت خریداریم

34247850
09188150893

بـــهتـرین 
خــریــدار

ضايعاتآهن،
آلومينيوموفلزاترنگي

در درب منزل شما

09187125336

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

خــريــداريم
09186531232

081-32515783
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امـانت فروشي 
بــرزگــر 

لوازم منزل شما 
را بـا بـاالترين 
قيمت خريداريم
09188127175
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