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38264400

09105398964

تلفن
SMS
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  ااتــو بــار  ااتــو بــار  ااتــو بــار  ااتــو بــار  ا
IRAN ZAMIN

3136081-3136
09183118683

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

ر لـوندبـا ا
* حمل اثاثيه،جهيزیه، مبلمان، حمل كاال به تمام نقاط كشور

* بيمه كامل اثاثيه،مجوز رسمی، كادر مجرب

09188114102-32717001-32717002

تعطیل م  ــا ی ا ر  د حتی 
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 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

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

09372088029
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شركت مهر جم تاسيس 1368دفتر کارخانه: همدان، برج پاستور، طبقه7 واحد7
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تما

سرمايه گذاری مطمئن

بادرآمدحاللوهرمقدارسرمایه
در کارخانه تولید مواد غذایی

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

کــار از مــا

%24

کلينيک ساختماني عمارت
■ چــوب تــرمــووود 

■ کرکره برقي و جک اتوماتیک

@kilinikemarat09183149683-09381667212

تماستبلیغاتیاکیداممنوع

)هر آنچه نياز ساختمان

 شماســت در يک مجموعه(
■ نما و تابلوی کامپوزیت 

■ نماي سنگ مصنوعي استونیت

سقف کاذب 
دامـــپـا 

چـوب تـرمـو 
09188126872

ت.م
ت.

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

09185436800 زارعی
وع

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

ثبت نام تورمشهد مقدس آغازشد
حرکتهرسهروزیکبار
آژانس هگمتـانه ســفیر 

@offertour4034
۰۹۳۶۹۲۹۴۰۳۴

قیاسی  ۰۹۳۷۶۵۱۷۶۳۰

به یک نفر جهت همکاري 
در نـــمایندگي بـیمه )در 
شهرستان قهاوند( نیازمندیم 

مراجــعهحـــضوري
آدرس: هــمدان، ابتـــداي خيابان 
ميـرزاده عشقي، روبروي درب پارکينگ
 تــاالر معلم ساختمان فدک بيمه آسـيا

امانت فروشي 
مهــدي

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

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما به 10 نفر نیروي آقا 
جهت وصول مطالبات 

اداره آب نیازمندیم
09182116089

رشکت طراحي دکوراسيون

ونوس ربرت
کننده: توليد 

MDF انواع كابينت *
* تجهيزات منزل مسکوني 

* واحد تجاري و اداري 
* انواع كاغذ دیواري و كفپوش 

* بهترین اجراي كناف 
* با بهترین نرخ در كمترین زمان

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

نرسيده به آگاهی سابق، 
پالک166، شرکت

 دکوراسيون ونوس برتر

۰8۱-۳8۳۳8۲۴۹
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 اک
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غات
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ت

09183129338      081-34285500      34295155

موسسه حمل اثاثیه

باسبدرایگانپارسـيان

وعتضـمين            با مجوز رسمی
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

ع
نو

مم
ي 

ات
يغ

بل
س ت

ما
ت ديپلم رسمي کاردانش

شعبه 2: انتهاي بازار مظفریه، محوطه حمام قلعه، کوچه نسيم، مدرسه اسطوره 32523669
شعبه 1: چهارراه خواجه رشيد، ابتداي بلوار آیت ا... کاشاني، مجتمع آموزشي پدیده 32513363
شهپر وصال: 09188130625

اصد
صفرت

شعبه 1: بلوار جانبازان، جنب مجتمع ایثار 34247013
شعبه 2: خيابان مهدیه،  پایين تر از درمانگاه مهدیه،مقابل مسجد مهدیه 38252353

بهترین آجیل فروش شهریم...!

آجيل لبخند
طعموکیفیتيکهتاکنونتجربهنکردهاید!!!

به همـــکار آشـــنا به 
سرم تراپي و کامپیوتر در 
مطب ترجیحاً ساکـن یا 
نزدیک دیزج نیازمنـدیم 

09024901328

خریدار لباس هاي 
بچـــگانه، زنـانه نو 
و لـوازم آرایـشي 

وع09380371651
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

به یک نفر نگــهبان )بــازنشسته( 
جهت کار در قالیشویي نیازمندیم 
ساعتکاري:18تا8صبح

حقوقروزانه:25هزارتومان
آدرس: جــاده فــرودگاه 
کوچه گمرک، جنب روژان 

09185900053

بـه يـــک نـــفــر مــوزع 
)مأمــور پـخش( جـهت همکاري 
در شرکت پخش مواد غذايي نيازمنديم 

09301229776

قاليشويي بهشتي 
شســتشويانـواعفـرش
دستباف،ماشیني،گلیـمو...

بــراي اولین بار در استان هـمدان 
با شسـتن هر 50 متر، 10 متر رایـگان
فرش جهت کرايه    حمل و نقل رايگان

09183142515 و 38210265-081آدرس: همدان، شهرک بهشتي، روبروي ایستگاه گاز

به چند نفر همکار خانم 
با روابط عمومي مناسب 
جهت فعالیت در آژانس 
مسافــرتــي  نیـازمندیم 
آدرس: همدان، روبروي
 برج آریان جنب مسجد
 امام حسين طبقه فوقاني

09334326911

وع
من
ام
د
کی
یا

غات
بلی

ست
ما
ت

باالبرسازي اخوان
اجراي انواع باالبرهاي هيدروليک 

و آسانسورهاي خانگي )هوم ليفت( 
با سرعت حركتي 20 الي 60 صدم، 
حركتي و توقف بسيار نرم، اجراي 

كاراسلينک براي كفي و كابين، كابين 
MDF با تزئينات استيل، درب لواليي 

و اتومات با سيستم نجات اضطراري
09188179294
.م09187099632

ت
ت.

سفر زيارتي مشــهد مقـدس 6 روزه
اقامت هتل با امکانات کامل
ماشین اسکانیاي درجه یک

هــزینه 290 هزار تومان
زمان حرکت: 19 شهریور

کانـــون فرهـــنگی  انوار الزهرا)س(
ستاد پرواز تا خـدا برگزار می نماید

سفرزیارتيمشهدمقدس،اقامتسالن
بهصورتمجزابرايآقایونوخانمها

هزينه هر نفر 190/000 تومان
زمان حركت: همزمان با تاسوعا و عاشوراي حسيني

081-34522900      09380958759



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

شماره تلگرامی واحد نيازمندی: 09105398964
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 همدان
 پيامگير 081-38264400
38279013-081 )فكس(

 مالير
09188514418

 نهاوند
09187101861

 تويسرکان  
09184289041

 کبودراهنگ 
09367139799
09183193498

 بهار  
09187000211

081-38264400

 اسدآباد 
09126944452

 اللجين 
09189120820

 فامنين
09186256546

  رزن 
09038003573

 گل تپه 
081-38264400

 شيرين سو 
081-38264400

 برزول 
081-38264400

 قهاوند
09185468223

 سرد رود 
09189120794

صالح آباد

 جورقان 
09354769213

نماینـدگي هاي
پذیرش آگهی

در استان همدان

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

خيابان عالقمندیان، پشت ابزار فروشی 
موسعلی) دکوراســـيون انـــصاری(

09353637708  

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به يک نفر نيروی خانم 
جهت کمـک آشپـز در 
کافه و يک سالن کار آقا 
ترجيحًا جوان نيازمنديم

09188190125

به یک پیــک مــوتوري جهت کار
 در تهیه غذا به صـورت تمام وقت و
 نیمه وقت نیازمندیم  09183129807

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به چنـد نـفر تکميلی زن 
ماهر مانتو ) خانم  يا  آقا(

نيـازمنـــديم
)بــابیـــمه(

081 -32527579
.م09189146518

ت
ت.

به يـک فروشنده
 با تجـربه خــانم 
جهت کار در بوتيک 
زنانــه نيازمنديم 
بهصورتنیمهوقت
آدرس:خیابانپاستور

.م09121456067
ت

ت.

به يـــک هـــمکار 
خانــم مجـرب جــهت کار 

در فـــروشگاه هـــود
 و سيـــنگ نـــيازمنديم
)به صورت تمام وقت(
09188145882

.م
ت

ت.

بـه تــعـــدادي 
بــازاریاب خـانم 
یا آقــا جهت کار 
شرکـتي نیازمندیم

)حقــوق ثابت
 و کـار دائمي(
وع09368985426

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

به يـک پرستار خانم 
جهـت نـگهـداري
 از سـالـمــند و 

امور منزل نيازمنديم 
.م09058117007

ت
ت.

فــروش یا معاوضه با آپارتمان 
باغحــدوداًبـــهمتراژ3200متر،دیوارکشي،
فنسکشي،سنددردستاقدام،برقدردست
اقــدام،ساختمانآنتیک،استخر170هزارلیتري،
محوطهسازيشده،200عدددرختاصالحشده،
2حلقــهچاهپرآب،قوارهدوممـاشـینرو،با
امکاناتکامل،مبلهشده،روبرويتاالررازرنگینکمان

)باالتر از روستاي كشين( 09305471636

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به چنـــد نفــر شــاگرد
 آقـــا جهــت کـــار

 در بستني فروشي نیازمندیم
ساعتتماس:11الی21شب

09183164850-09123625133

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

یــک باب مغــازه  17 متر، 6 دانگ 
واقـــع در اســـدآبــاد، خـیابان
صاحب الزمان غربي  09332197473

به يک گروه سازنده جهت ساخت 
دستـگاه هاي صنعتي با قراردادي
 بيش از يک ميليارد تومان نيازمنديم

وع09185974599
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به يــک سالن کار آقا 
با تجـربه جهت کار در 
رستوران ساحل نيازمنديم

)سن تا 25 سال( 
.م09189500589

ت
ت.

به تــعـــدادي 
جوشــکار مـاهر 
نیـــازمــندیم 
.م09189090249

ت
ت.

به تعــدادي چـرخکار و 
وردســـت  چــرخـکار 
مانتودوز و اتوکار نیازمندیم 

)تسويه هفتگي کار دائم(

09365341352

ت.م
ت.

به چند نفر کارگر آقا جهت 
کار در دوغــابی اللــجین 
نیازمندیم 09189023209

نیازمندبهتعدادیپیکموتوری
جهــتکــاردرآژانـسپیک
موتوریملـت09183131642

به تعدادی نيروی آقا يا 
خانم جهت کار عکاسی يا 
فتوشاپ در غار آکواريوم 
گنـجـنامه  نـيازمنديم

.م09211629382
ت

ت.

نيـاز بـه چند کارگر حرفه اي
جهــت کــار در کــارواش 
نیــازمندیم 09183188202

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به يــک شاگــرد 
ســاده جهت کــار در 
فــروشگاه لوازم يدکي
 با حقــوق 600 هـزار 

تومــان نيـازمنديم 
ت.م081-32641342

ت.

به 2 نفر کارگر حرفـه ای 
جهــت کار در فست فود 
نيازمنديم 09121080555

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به یک فروشنده 
خــانـم بـــا 
روابط عمومي 
باال نیازمندیم

09128943387
فروشگاهقمريپاساژاستقالل

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به دو نفر خانم و دو نفر 
آقا جـهت کار زروشن 
هتـل ترجيحا با سابقه 
کاري با روابط عمومي 
باال مـدرک تحصيلي 
مرتبـط حقوق ماهي 

1/200/000 نيازمنديم 
09210818211

امالك نیکان
آرامگاه بوعلي، بلوار خواجه رشيد 

جنب كوچه تقوي )بانک حكمت(

معاوضه ،مشارکت در ساخت
خريد فروش، رهن و اجاره

38322709-38321666

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به يــک همــکار خانم 
با روابــط عمومي باال 
تــمــام وقــت بـا 

حقــوق مکفي نيازمنديم
خيابان جهان نما، فروشگاه ني ني  سالن
نبش آزاد، روبروی بــانك ســامان

09187837212

مغازهتجاريبهمساحت32متر
خياباناصليواقعدردهکده
توريستيعليصدرباامتيازآب،
برق،گازبهفروشميرسد.

09198911971-09371754001

.م
ت

ت.

به تعدادي خانم و آقا جهت 
کار در کارگاه سفال واقع در 

شهرک صنعـتي اللـجين 
نيازمنديم 

)همراه سرویس رفت و برگشت(

.م09362930372
ت

ت.

به 3 نفر سـالن کار 
جهــت کــار در 
رستوران نیازمندیم
.م09187032257

ت
ت.

رهـن و اجاره 
يک واحد آپارتمان 50 متري واقع 
در ميدان رسالت ابتداي جــاده 
فقـيره طبقه اول با پارکينگ بدون 
مزاحم و 8 متـر انبــاري جـدا 
گـاز کابـينتي، کولر، موکت شده 

09183136066

م
ت.

ت.

به تعدادي خانم لعابکار نيازمنديم
)آمــوزش مـيناکاري همراه

 با کار دائـم( 09335271993

به یــک فروشنده خانم حهت کار در 
میــوه فروشي با ساعت کاري 8 صبح

 الي 20 نیازمندیم )سن باالي 25 سال( 
09187770718  محل کار: بلوار محمدیه

فـوری  به يک کمک آشپز حرفه ايي 
مسلط به سيخ زدن کباب جهت کا در 
تهيه غذا نيازمنديم  09187076035

فروش باغ هزار متر
دارايامکـــاناتکامل،آب،
برق،گــاز،تلفـــن،فاضالب،
دیوارکشيشده،خانهباغ50متر،
بَرجادهآســفالــتواقع
درجادهمالیر،روستايیکانه

ت.ت.م09393121728

به يک آشپز ماهر و يک 
کارگر سـاده جهت کار 
در رستوران نيازمنديم

.م 09185468425
ت

ت.

به 2 نفر کارگر خانم 
جهـــت شـســـتشو 
 و تراش زدن سفال دوغابي

 در اللجــین نیــازمندیم 
ت.م09187116148

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
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به تـعــداد نامـحـدودی 
رانـنده خانم و آقا با خودرو
)تاکســی و شـخصی(
جهتکاردرآژانسآرمانوتاکسی
اینترنتیاسمپوپیکموتوریاسمپ
نیازمندیمدرسهشیفــتصبـــحو
بعدازظهروشببادرآمدباالی2میلیون

ت.ت.م09188198489

معــاوضــه
تهـران- هـمدان

کامــران 
وع09378239797

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

به 2 نفر استادکار ماهر
 و یــک شاگرد جهت 
کــار در آپــاراتي و 

الستیک فروشي نیازمندیم
09181112511

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

به 2 نفـر صـافکار 
ماهر و نيمه ماهر جهت 
شـراکت نـيازمنديم 
مغازه از ما کار از شما
09183128012

به یک نفر خانم یا آقا 
جهــت کــار شـستن 
ظــرف در رســتوران 
فســت فود  نیـازمندیم

09188147511

به يــک سالـن کـار جـهت کار 
در فســت فــود نــيازمنديم

بهصورتدائمي)لطفًاغیرسیگاري(
09187000056مراجـــعهحضوري

همدان، خیابان مهدیه، نبش روحاني، فست فود )پدر خوب(

به تعـــدادي خـــودرو پــژو سمـند 
مدل باال با گواهــینامـــه پایه 2 جهت 
سرویس دهي ادارات نــیــازمنــدیم
)تاکسي اسگاد(  38335000

به 2 نـفـر خـانـم 
جهت کار در فست فود 
بـا )مديريت خانم( 

نيــازمــنديم
وع09903889127

من
دا م

کي
ی ا

غات
بلي

س ت
ما

ت

به چـند نفـر نیروي کار 
خانم جهت کـار شســتشو  
و نقاشي دوغابي در شهرك 
صنعــتي  اللجین   نیازمندیم
09183160236

يــک باب کــارگاه حدودا 40 متر 
با کليـه ی امکانات واقع در ابتـداي 
خيابان تختي جهت انبار يـا کارگاه 
ت.ماجاره داده مي شود 09183135423

ت.

به 2 نفر آشپز ايتاليايي 
جهـــت کــار در 
رستـوران نيازمنديم
ساعت کاري: 9 الي 15:30 و 18 الي 24

09185072008

.م
ت

ت.

به یـک شاگرد جهت 
کـار در کارگاه کـانال 
کـولرسـازي نیازمندیم 

ترجیحانیمهماهر
ساکنحواليمیدانشاهد

09190336215

به چنــد نفر کارگر 
ســـاده آقـا جهت 
سالن کاري نیازمندیم

ساعــت کــاري: 
9 الي 15:30 و 18 الي 24

.م09185072008
ت

ت.

فـروش ويال
واقعدرزیباکنار

زمین 200 متر 
بنـــا 85 مــتر
34418142-013 امالک ميالد

09111347462 ساالر

فـروش يا معاوضه 
با ملک ترجيحًا تهران 
یک قطعه باغ میوه به متراژ 

تقــریبي 1100 مترمربع 
داراي ساختمان ویالیي، 

برق، آب چاه، دیوارکشي، 
مــاشین رو واقع در جاده 
توریستي حیدره به مریانج
09305887421

 فــروش یا مــعاوضه
با ملـک ترجیحاً تهران

يک قطعه باغ ميوه 
حدود 800 مترمربع 
داراي چاه آب، برق، 

ديواركشي، ماشين رو 
واقع در جاده توريستي 

حيـــدره به مـــريانج
09305887421

نیازمند حســـابــــدار خــــانم و 
یــــا آقــا ترجــیحا آشنــــا بـــــا 
سپیدار و یک گرافیست جهت کار در 
دفتر روزنامه و چاپخانه مــــي باشیم 
ساعت مراجعه: 9 الي 13    مراجعه حضوري

 جهت تکميل فرم استخدام به واحد کارگزیني 
آدرس: ابتداي خيابان مهدیه- روبروي دبيرستان 

شریعتي ساختمان پيام واحد 4 كارگزیني

فروش فوري باغ انگور 1500 متري
 16 بانه انگور کشمش سفيد و قـرمز 
جاده کرمانشاه بعد از ايست بازرسي 
ت.مقيـمت توافـقي 09186317908

ت.

به تعــدادي پیـــک موتوري
 جهـــت تهـیه غــذا نیازمندیم 
با حقوق  مـناسب  09186777411

اجـــاره جـهـت 
کـارگــاه يا انباري
 بر اصـــلي چـهارراه بابک، 
به ســـمت بیمارستان بعثت، 
170 متـــر با دفتر کار، اتاق 
استراحت، سرویس بهداشتي، 

ارتفــاع سقـــف 5 مــتر
 برق 3 فاز، آب، بـــرق، گاز 

09185411850

فروش آپارتمان 
57 مــتري

واقعدرآزادشرقيخیابانآگاه
مجتــمعآرامروبــرويآژانس
پیشرومتري3میلیــونتومان

09212936998

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

https://telegram.me/bazarehamedan

پــذيـرش آگـهی  
نيـازمنـدی هـای 
همدان پيام تا ساعت 
18 عصـر می باشد
081-38264400

فــروش  مــنزل مســکوني 60 متري 
یک میلیون قیمت 60 میلیون، واقع در 
حصار حاج شمسعلي، کوچه نادر بیگي، 
ت.مبن بست آخر واحد یک 09187039820

ت.

382644003826440038264400

با چــــاپ نیـــازمنــدیهای 
همـــدان پیــام  هــر روز 
هــمــــراه شـــما هـــستیم
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جــذب ســرمایه 
با سـود 30 درصد 
با تــضمین کـافي 

09900472104
.م09183154311

ت
ت.

خــريـدار ضايعات 
آهــن، آلومينيوم، 
مــس بـه باالترين 

قيــمت در محل 
09186331737

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

خريدار ضايعـات  آهـن، آلومينيوم، مس
  به باالترين قيمت در محـل 09120417324

.م
ت

ت.

فـوری به یک ضامن کارمند با گواهي کسر
 از حقـوق براي وام 15 میلیوني ازدواج

09186101657-09189038524

وام یـــک روزه
09189117262

09189117678 ت.ت.م 

آمــوزش
حسابداری عملی و کاربردی 

همراه با معرفی به بازار کار
صــد در صــد تــضمینی
09101364001

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

روزنـــامه باطـــله شــما 
را خــــریـــداریـــم 

.م09184442885
ت

ت.

کـلــیه ضــایعات آهن، 
آلـومینیوم و.. شما  را با  

بـاالتــریــن قـیــمت
 در مــحل خـریداریم

09188150873 

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

بامدیریتزینالعابدینان09199106800
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

کلینـیک تـخصصي الکترو امداد
بابیشاز15کادرمجرببهصورتشبانهروزي

*آماده خدمات رساني در زمينه هاي برق کاري ساختمان، نصب و تعمير 
*آیفون تصویري و صوتي، نورپردازي، رفع اتصالي

*براي اولين بار در استان همدان
تعميرات نورپردازي نما بدون نياز به داربست

وع09334540803-09186726734-09182936194
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

آموزشگاهتعمیراتموبایل

با 13 سال سابقه درخشانعالءالدين

با مجـوز رسمي از سازمان آموزش فني وحرفه اي کشور
آموزش تخصصي و عملي تعميرات سخت افزاري و نرم افزاري موبایل

تلفن: 32531229ارائه گواهينامه مهارت بين المللی
آدرس:  همدان، خيابان شریعتي، روبروی بانك ملي کارگشایي، ساختمان 110، طبقه 3

ت.ت.م

وام
ضمانت

ساعت تماس 16 الي 20

پذیرفتهميشود

09188130531
وام

ت
نوب

با 

بهترين 
خريدار

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

صنففرشاستانهمدان

آدرس: چهار راه میدان بار  ابتــدای حـصار قصاب ها

به پاس قدرانی از  همشهریان 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

خریدار ضایعات
بهصورتجزئيوکلي
باباالترینقیمتدرب
منزلباوزنکشيدقیق

09361088058-09395628120

.م
ت

ت.

تعميرات انواع 
لبـاسشويي
فقط در منزل
خيابان شهدا نظربيگ

نادری
وع09186108405

من
ا م

يد
 اک

ی
غات

بلي
س ت

ما
ت

گازرساني غالمي
و تفکـيک کنـتور

 کلي و جزئي  و جابه جايي 

09187001775

م
ت.

ت.

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

خــريــداريم
09186531232
081-32515783

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

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

جوشکـاري سیار
برق کشی،امور تاسيساتی

09186080082
نصبوسرویسکــولر

.م
ت

ت.

ساخـت کابیـنت و 
کــمــد دیـواري
بابهترینیراقآالتترك

لوالي آرام بند و ریل 3 تیکه ساچمه اي 
کابیـــنت متـــري 468 هزار تومان
 کمد دیواري متري 179 هزار تومان

ت.ت.م09358330649

بهترين خريدار ضايعات، آهن 
آالت، آلومينيوم  با بـاالترين 
قيمت در محل 09182305046

وع
من

دا م
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

نقاشي ساختمان
رنگروغني،پالستیک،
اکرولیک، کالر، مولتي
بــهترینکیـفیت با
قـیمت نــازلترین و

وع09104485919
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

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

گازرساني دهقاني با تخفیف ویژه
مسکوني، تجاري، صنعتي
09183135944-34221888

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

 با قيمت مناسب
فـــروش انـــواع لــوازم برقی

)دستگاه دیجيتال 35 الی 45 هزار تومان، گوشی تلفن ثابت 25 الی 35 هزار تومان، آیفون
 2 طبقه تصویری 350 هزار تومان،آیفون یک طبقه تصویری 250 هزار تومان،محافظ یخچال
 20 هزار تومان، المپ 50 وات كم مصرف 10 هزار تومان، آیفون  2 طبقه صوتی 85 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

ثبتنامبرقرایگان
خورشیدی3فازبرای
چاههایکـشاورزی

کرج،کمالشهر،بعدازپلیسراه
کمالشهرجنبشهركافشاریه
فروشگاه برق خـورشيدي 
09122346325-09108250020

پـخش عـمده 
پوشاک زنـانه
جهت ارزانسراها
09129407870

برنج چمپا و عنبربو
به قيمت مناسب 
کلـي و جزئي
09187044256

دعـــوت به 
مشــارکت

راه انـدازي  جهــت 
کنکور مرکز  فروشگاه 

09188121007
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بيــــمه نامه انــواع  صـــدور 
 اعم از اتومبیل، مسئولیت، بدنه، مسافرتي و... 
بــا نــازل ترین قیمت به صورت نقد و اقساط

09024583799

ع
نو

مم
دا 

کي
ی ا
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س ت
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ت

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

فـرش نو و کهنه 
شما را خريداريم 

09187089782
09358199394

.م
ت

ت.

تور مشهد ریلي و زمیني
ويژه شهريور ماه باالي 5 نفر تخفيف ويژه

09211244924

توليد و عرضه 
     دفتر مدرسـه 

             در همـدان

در فروشگاههاي

09369371860
09900618512
081 - 34586732

پذیرش 
نمایندگي:

تعـاوني معتبر
سراسر استـان

و قیمت مناسب» عالي  ت 
«کیفی

حمايت از اشتغال و تولید استان

تور یک روزه دریاچه آبیدر 
صبحانه،عصرانه،بیمه
VIPلیدربااتــوبوس
قیمت85هزارتومان
ظرفيت محدود  09029028686

کـــارواش  بــعــثت
روشـــویي،واکــــس،صفـــرشویــي،پـــولیشکــاري،
لکهگیريباپولیش،واکسداخلشویي،وموتورشویيباموادنانو

درضمنواکسداخلماشینوالستیکرایگان

09187129484 )با مديريت رحيمي(
آدرس: همدان، بلوار مطهري، روبروی بيمارستان بعثت،

وع مقابل پل عابر پياده، جنب آژانس یاسين
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي
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ت

طراحــي نمــا، طـــراحي 
داخلــي، ترسيــم نـــقشه 

ساختماني قيمت به صورت توافقي 
وع09186325310
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 اک

ی
غات

بلي
س ت
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ت

خــريـدار ضايعات 
آهــن، آلومينيوم، 
مــس بـه باالترين 

قيــمت در محل 
09186331737
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کاشي هفت رنگ
کتــیبه نـــگاري اماکن 
متبــرکــه، مســاجد، 
حسینیه ها، سردر ادارات
09181115117
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بلي
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ت

فروش خط تلفن ثابت
بـــه شـــمــاره هــاي 
)34509635 و 34509634(

در محدوده روبروی پادگان قهرمان

.م09183117204
ت

ت.

مــژدگــاني
جهتبرقراريارتباطبرايخریددستگاهسبزيپاكکنهوشمند

مختــــرع خانـــم فرزانه    تركاشوند اهل تویسرکان 
دانشــجـــــوي رشتـه ی زیست و علوم جــانوري 
از دانـــــشگاه آزاد هــــمـــدان در ســـال 1389 

در صورت برقرار كردن ارتباط ایشان با ما مژدگاني دریافت كنيد

09128490618



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 مهدیه، روبروي دبيرستان شریعتي، ساختمان پيام                                                                    تلفن : 38264400     10006066            09105398964

چهارشنبه 14 شهریورماه  سال 1397 
شماره2468  ضميمه رایگان شماره 3281    روزنامه همدان پيام

www.Hamedanpayam.com
niaz@hamedanpayam.com  ایميل نيازمندیها

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

بسیـــاري از مـــواد و اجـــنـــاس 
کافیـــست که در محل سایه یا خشک 
نگهـــداري شـــود و نیـــازي نیست 
آنهـــا را در یـــخـــچال انـبار کنیم

شرکت توزيع نيروي برق استان همدان

081-32731015        09187146011

قاليشويي صداقت  با مجوز رسمي
با یکبار امتحان مشتري 

دائـــم مـــا شــوید

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

*
*
*

آدرس:همدان،شهركبهشتي،خیابان
صیادشیرازي،روبرویمسجدبنيفاطمه

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
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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

آدرس:همدان،خیابانتختی،روبرویبانکقوامین،
جنبمسجدامامزادهیحیی)ع(،تاسیساتامید

دکوراسیون داخلي عباسی

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

.م
ت

ت. هایگالس
HI GLASSES Lethronلترون MDF

امدیاف

09182917255-09185094485

قاليشويی خليج فارس
دارای مجوز رسمی از اتحادیه محترم

شماباشيد برنده بار اين شايــد

همراهقرعهکشیسکهطالدرهرماه

*بابهرهگیریازکارکنانمتخصصومجربافتخارداردخدماتخود
رابههمشهریانعزیزارائهدهد

*بادریافتهزینهیکبارشستشودوبارشستشوطبقموازینشرعی
وباموادشویندهضدباکتریالشستوشوینماید
* براقنمودنواتوکشیفرشدرمرحلهپایانیشستشوی

32747154-32747844-09187004900-09182061008
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لـــول میـــبره لـــول مـــیاره
سرعـــت،دقــــت،پاکـــــیزگی

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

)شفاف سابق(

شستشوی کالسیک 
همراه با مواد 

شوینده نانو

تشخیص ترکیدگي
لولههاي5الیه،پالستیکي،
فلزيبادستگاهآلماني
09183111202 حاتم پور

081-32512828

081-34270286      09188149689

کابينت مهرداد
ازتولیدبهمصرفبامناسبترینقیمت

تولیدکنندهانواعکابینتهايمدرنآشپزخانه
کمددیواري،چوبي،فلزي،وکیومو...

با کیفیت عالی
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کی
یا

غات
بلی
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ت

قالیشــویــي نــویــن 

آدرس: بلوار الغدیر، پایين تر از مدرسه، 
عالقبندیان، نرسيده به بلوار شهرک مدني 

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

تضميني مطالعه  سرعت  برابري   5 افزايش 
يادگيــري مـــهارت تنـــدخواني با   
 هر شب يک کتاب  با درک مطلب باال بخوانيد.

روش هـاي یادگیري مطالب با یک بار مطالعه
09039508213t.me/mohandesi_novin

امانت فروشی 
ســرگذر
32531510 

09373801275
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مؤسسه خدماتي ديبا
شستشوي انواع مبلمان، 
فرش، موکت، سرامیک، 
پـارکـت با دستـگاه هاي 
پیشرفته و مواد درجه یک
09187069605 -32626124

وع09334585805
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