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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

حمل اثاثيه و كاال با كادر مجرب و بيمه كاملتماس تبليغاتی اکيدا ممنوع 09104450079-38320018-38320019
ارائه سبد 
رايـگان
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اتــو بــار  ايـران زمــين

وع
من

ًا م
يد

 اك
تی

يغا
تبل

س 
تما

IRAN ZAMIN

3136081-
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 

وع
من
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يد

 اك
تی

يغا
تبل

س 
تما

باسبدرایگان

ظریف  بار شرکت رسمی 
حمـل و نـقل

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

شبانه روزی■سبــد رایـگان به تعداد نامحدود
09184254900
081-34254900

پاینده

الوند
■متخصص در حمل مبلمان و اثاثيه منزل با كادر مجرب و بيمه كامل

مجهز به انواع ضربه گير و پتو جهت   ■
محافظت از وسایل لوكس منزل

قالــي شویـي الوند با اصول شرعي 
شستشوي انواع فرش هاي ماشيني، دستباف،پتو، موکت و مبلمان 

)تضميني با كيفيت باال اسرع وقت(
كارخانه: 32569248-32526845-32544383

انتقادات: 09391114978

چاي و قهوه دستچین

https://t.me/Dastchincoffee
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آدرس:ميدان امام ابتداي خيابان شهدا   09128922310
خيابان شريعتي ابتداي چهارراه کبابيان قهوه ي ريو  

091222431٧5
خیابان پاستور روبروي اورژانس

سقف کاذب 
دامـــپـا 

چـوب تـرمـو 
09188126872

ت.م
ت.

ثبت نام تورمشهد مقدس آغازشد
حرکتهرسهروزیکبار
آژانس هگمتـانه ســفیر 

@offertour4034
۰ ۹ ۳ ۶ ۹ ۲ ۹ ۴ ۰ ۳ ۴

سی قیا  ۰ ۹ ۳ ۷ ۶ ۵ ۱ ۷ ۶ ۳ ۰

به يـك همـکار خانم با 
روابــط عمـومي باال 
تــمــام وقــت بـا 
حقـوق مکفي نيازمنديم

)حوالیجهاننما(
09187837212

تشخیص ترکیدگي
لولههاي5الیه،پالستیکي،
فلزيبادستگاهآلماني
09183111202 حاتم پور

081-32512828

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

09185436800 زارعی
وع

من
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کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

به 2 نفــر  فــروشنده 
با سابقه کاری  بــا روابط 
عمومی باال جهــت کار در 
دکوراسيون داخلی  نيازمنديم

09120335110

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

09372088029
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ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

081-34270286      09188149689

کابينت مهرداد
ازتولیدبهمصرفبامناسبترینقیمت

تولیدکنندهانواعکابینتهايمدرنآشپزخانه
کمددیواري،چوبي،فلزي،وکیومو...

با کیفیت عالی

ع
و
من
م
دا

کی
یا

ات
یغ
بل
ت
س

ما
ت

امانت فروشي 
مهــدي

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

ی 
غات

بلي
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تما

به يك نفر پيك موتوري 
به صـورت دائم با حقوق 
و مزاياي کافي جهت کار 
در فـست فود نيازمنديم

09207277027
عرضه مستقيم محصوالت 
ايـزی اليف و مای بيبی
بــهقـیمتکـارخانه

فقط مصرف كننده
)دارای كارت بهزیستی(

9-34586576-081داخلی12

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 1٧65       0920 111 2020
با ضمانت رسمی، معتبر و پشتوانه ملکی سرمایه از شما 

کــار از مــا

25/2

به یـــک حـــسابـــدار 
خانـــم نـــیازمـــندیم 

09183161914

امانت فروشی 
ســرگذر
32531510 

09373801275
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 اک
ی
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ت

09185917375 -38239760 -09021117866

قالي شويي شفاف
اولرضایتمشتري
بعدپرداختهزینه

آدرس: بلوار الغدیر، پایين تر از مدرسه 
عالقبندیان، نرسيده به بلوار شهرک مدني
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کلينيك ساختماني عمارت
■ چــوب تــرمــووود 

■ کرکره برقي و جک اتوماتیک

@kilinikemarat09183149683-0938166٧212

تماستبلیغاتیاکیداممنوع

)هر آنچه نياز ساختمان

 شماســت در يک مجموعه(
■ نما و تابلوی کامپوزیت 

■ نماي سنگ مصنوعي استونیت

به چند نفر نیروی خانم 
جهت بسته بندی کیک
 و کـــلوچه نیازمندیم

ساعتکاری7صبحالی5بعدازظهر
)شــهرک صنـــعتی بــهاران(
با سرویــس رفـت و برگشت

09338814994

شهــرك مــدرس، آپــارتمان 162 مــتري
 سال ساخــت 95، طبــقه پنجم، 3 بر نــور، با 
چشم انداز عالي، پارکينگ بدون مزاحم، فول امکانات
رهــن کامـل 145/000/000تومان

38291773-09193703744
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ی 
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س ت
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خريدار انواع ضايعات آهن، 
آلومينيوم در محل با باالترين 

.مقيــمت 0912041٧324
ت

ت.

آقاي شيخي 09184080320

پویا پنجره غرب
 ،UPVC انواع درب و پنجره
پليــسه اي  تـــورهاي 
برقي كـــركــره هاي 

آدرس: همدان شهرک صنعتي بوعلي 
خيابان دهم پالک 273
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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

تخفیف ویژه 20 درصدی تا آخر مهر ماه

به يك نفر استادکارجلوبندي ساز 
جهت شراکت در مغازه نيازمنديم  

09188173626

به يـك نوجوان فعال 
جهت کار در کارواش
 به صـورت روزانـه

 يا درصـدی نيازمنديم
09371109661

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

09185828964

.م
ت

ت.

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

در محدوده روبروی پادگان قهرمان

.م09183117204
ت

ت.

به گــروه هــای طراحی 
و لعــاب کـاری مینا کاری 
بــاال 3 نــفر نیــازمـندیم
کاربهصورتدائمی
وتعدادزیادمیباشد

09189082963

یــک قطعه زمین مسكوني 
به مــتــراژ 234 متر در
 2 قـــواره 117 متــري

 واقع در ابتداي روستاي 
چشین به فروش مي رسد

093٧1109661

فروش دستگاه هاي 
جــوجــه کــشي
صنعـتي خانگي
09188146105 موالیي
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081-32529312-09197720093

سالــن زیــبایــي کــارن

اپيـالسيـون
آدرس:همدان، بر اصلي خيابان خواجه رشيد

محیطي مجزا با کادري مجرب
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شرکت خدماتی پدرام روشن فراز
مجری کلیه امور نظافتی منازل، راه پله شرکت ها، انبار  ها و حیاط

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

)بصورتنیمهوقتوتماموقت(
3-تامیننیرویخانموآقاجهتپذیراییوخدمتدرمجالسشما

4-مبلشوییدراسرعوقتبابهترینروشونازلترینقیمت
09182707850-09186100355

وع081-34223765
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

تما

بامدیریتزینالعابدینان09199106800
همدان،خیابانگلزار

گـــروه مـعماري 
کالسكــه چــوبي

ع
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دا 

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



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

شماره تلگرامی واحد نيازمندی: 09105398964
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فــروش قـطعه زميـن به متراژ 
3000 مـتر واقـع در روســتاي 
پهـن آباد روبروي خانة بهـداشت 

ت.ت.م09183113197

فــروش فــوري 
يك باب مغازه تجاري دو نبش و 6 
متر بالکن، داراي آب، برق، گاز و 
تلفن در ميدان امام حسين با سابقه 
بيش از 30 سال تهيه غذا در آشپزي و
 با پروانه تهيه غذا )قيـمت توافقي( 

ت.ت.م09183118493

فروش یا اجاره 
ساختماني نوسازي، شيك 
در 4 واحد، داراي چيلر، 
آسانسور، موتــورخانه 
مرکزي، مناسـب جهت 

دفاتر، داروخانه يا مطب 
پزشك و... امتــيازات 

کامل، واقع در اللجين

.م09188190926
ت

ت.

به يك فروشنده خانم جهت 
شيـفت  عـصر نيازمنديم 
آدرس: خيابان جهان نما 

برج تجاري جهان نما

09188120988

.م
ت

ت.

به تــعــدادی 
مــدرس زبـان 
خانم نیازمنـدیم
091268411٧6

به يك منـــشي خــانـم
 با روابط عمومي باال جهت کار 

در مشـاور امــالك در شهرك 
فرهــنگـيان نــيازمـنديم 
ساعت کاري: 9 الي 13 و 16 الي 21

حقوق ماهیانه 700 هزار تومان 

.م09183138153
ت

ت.

به دو نفر )خانم يا آقا( جهت 
کار در گــلخانه نيازمنديم 

آدرس: جاده تهران، نرسيده 
به امزاجرد، شهرك گلخانه اي 
بوعلي )فقط پيام در تلگرام( 

09188105600

به تعــدادي نــيروي 
خانـم و آقا جوان جهت 
کار در شرکت خدماتي- 
نظــافتي نـيازمنديم 
پرستارسالمند-کودکوبیمارو...

09187130068

دعـــوت به هــمــکاري 
به 2 نــفر نـــیروي کار )آقا( براي کار در 

شرکت تولیدي )ترجیحاً آشنا با صنعت چیني 
بـهداشتي( واقع در شهر اللجین نیــازمندیم 

081-34525822

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

ارتفــاع سقـــف 5 متـر 
برق 3 فاز، آب، برق، گاز 
09185411850
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فــروش يـك باب 
مغــازه تجــاري
 به متــراژ حدوداً 14 متر داراي امتیاز

 گاز و بـرق و تلفن، طبقه دوم واقع در 
اکباتان، راستاي روحیه، پاساژ شهرستاني، 
طبقه دوم، باالي ورودي زیر قیمت منطقه

.م09350632180
ت

ت.

اجـاره پارکينگ بدون مزاحم 
ابتــداي خــيابان تختي

09189103199

به یک فروشنده خانم جهت کار 
در فروشگاه سیسموني نیازمندیم 

مراجعهفقطحضوري
صبحهاساعت10الي13:30

آدرس: خيابان كرمانشاه،
 روبروي بيمارستان فاطميه، 

فروشگاه سيسموني، ني ني تپلي

.م
ت

ت.

امالك نیكان
آرامگاه بوعلي، بلوار خواجه رشيد 

جنب كوچه تقوي )بانک حكمت(

معاوضه ،مشارکت در ساخت
خريد فروش، رهن و اجاره

38322709-38321666
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ی ا
غات

بلی
س ت
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ت

به يـك هــمکار آقا با تجربه 
و جوان داراي روابط عمومي 
باال ترجيحًا با سرمايـه مالي 

جهت خريد و فروش مـلك در 
مشــاور امالك نيـازمنديم 

09189044996

.م
ت

ت.

به یــک ظــرفشور آقا 
جــهـــت کـــار در
 تهیه غــذا واقــع در 
شهرك الوند نیازمندیم

.م0918٧000331
ت

ت.

به یـک فــروشنــده خانم 
با روابط عمومي باال نیازمندیم

09128943387
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کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

فروشگاهقمريپاساژاستقالل

به یک شاگرد مجرد جهـت کار 
در آرایــشگاه زنــانه نیازمندیم 

09182084232

به تعـدادي کارگر 
ساده جهت کار در 
رستوران نيازمنديم
.م09185468425

ت
ت.

آگهــی استـــخدام
صنایع غذایی هراتی

بهتـــعدادینیرویکارخانمبههمراه
ســرویسرفتوبرگشتبـــاحقوق
ماهیانه1/050/000میلیونتوماننیازمندیم
آدرس: همدان، جاده کرمانشاه جنب پليس 
راه همدان، کرمانشاه دور ميــــدان بهار، 

صنایع غذایی هراتی ) فروشگاه مرکزی(
081-34586017

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

نيازمــند سوله 800 متر به باال 
ترجيــحًا داخل شهر همدان به 
همراه سه اتاق جهت دفتر اداري 

ع09189031124
و

من
ا م

د
کی

ی ا
ات

یغ
بل

س ت
ما

ت

رهـن و اجاره 
يك 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 

ت.م09183136066
ت.

به تعدادي راننده مجرب با اتومبیل 
ترجیحاً دو گانــه سوز جهت کار
 در آژانــس بهــشتي نیازمنـدیم 

ت.م09189051091
ت.

به یک خانم مجرد جهت امور 
خانه داري ســن زیر 40 سال 
نیازمنـدیم  09024931568

.م
ت

ت.

به يك حســابــدار آقا  جهت 
کار در ضايعات آهـن واقع در جاده 

کرمانشـاه  ميدان کربال  نيازمنديم
.م09183193745

ت
ت.

به یک کارگر خانم یا آقا 
در فسـت فـود نیازمندیم

09186278511

به یــک فروشنده 
خانـــم با حقوق و 
مزایاي عالي جهت 
کــار در نـمایشگاه 
مبــل  نیــازمندیم

09308983251
09182155168

به يــك نفر خانم 
فـارغ التحصيل رشته 
رواشــناسي با علوم 

اجتمـاعي يا مددکاری 
اجتمـاعي جهت کار 

در کلينيك مـددکاري 
اجتمـاعي نيازمنديم 

)تماسوقتاداري(
34210318

به 3نفر بازاریاب خانم ترجیحا 
داراي سابقه کاري در زمینه 
مــواد غــذایي نیــازمندیم 

حقوق طبق قانون كار
 + درصدي از فروش
.م09399890807

ت
ت.

به يــك بسته بند،کباب پز، 
ظــرفشور و پيك موتوري 
ت.منيازمنديم 091890٧0602

ت.

به چند نفرخیاط ماهر مانتو دوز و 
تكمیلی زن نیازمنـــدیم  )با بیمه(
.م081-32527579   09189146518

ت
ت.

به 2 نفر نيروي خانم جهت تراش 
و شستشوي سفال واقع در اللجين 
نيازمنديم 091881365٧5

به يك منـشي و کمك آشپز 
نيازمنديم )غذاخوري کشوري( 

09182104510

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

.م09305131448-09189096830
ت

ت.

به یک حسابدار خانم 
ترجیحاً ساکـن بلوار 
عالقبـندیان نیازمندیم
09188150179

.م
ت

ت.

فــروش بـاغ 
حدودا1500ًمترواقع
درامــامزادهکوه،
منطقه قــیمت زیر

.م09375579833
ت

ت.

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

به مبلغ 30 ميليون تومان
ساعتتماس:19الي23

09182770881

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

یكباب مغازه آرایشی و بهداشتی 
واقع در پاساژ امیر کبیر با تمام 
وسایــل اجاره داده می شود

)قیمتتوافقی(
081-32514938
09183132959

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

يــك باب مغازه بحر 
جاده کرمانشاه نرسيده به 
پليس راه قديم با امکانات 
کامـل رهــن و اجاره 
داده مـــی شـــود

09394364166

فروش یا معاوضه 
با آپـــارتــمان
مغـــازهمــرکز
خریــدمــهستان

09183112314

با عضــویت در کانال 
تلگرامی امالك شهر از 

موارد امالك بازدید و یا 
ملک خودتان را بصورت 

رایـــگان آگهی دهید
@amlakshahr18h

.م
ت

ت.

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 يــك سالن کار آقا 
با تجـربه جهت کار در 
رستوران ساحل نيازمنديم

)سن تا 25 سال( 
.م09189500589

ت
ت.

به یک همكار MDF کار 
جهت همكاري و شراکت 
با سرمایه براي راه اندازي 
کــارگــاه  نـیازمـندیم

09189163341

به تعــدادي چرخـكار و 
وردســـت چــرخكار و 
وســط کـــار خــانــم
 و پنج نخ کار نیازمــندیم

)همراهباآموزشرایگان(
محیطکاماًلزنانه

09309714926

به تعدادي نيروي سياه قلم کار 
و لعـاب کاربا تجربه و تميز کار 
نيازمنديم 093٧4140336

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به تعــدادي نیروي کار آقا جهت کار 
در بســتني فـــروشي نیـــازمندیم

شرایط سني: 18 الي 25 سال
مراجعه حضوري

وعآدرس:همدانبلواربعثت،بستنينعمتساعتمراجعه18بهبعد
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به يــك پرستار خانم 
جهت انجام امور معلول 

ويلچــري نيازمنديم
)صبح تا عصـر(

.م09908116023
ت

ت.

استـخـدام
شرکت ایران شكالت )چیچک( مرکز پخش همدان جهت تكمیل کـادر 
پرســنلي خــــود از افـــراد  واجـــد شرایط ذیــل استخدام مي نماید.
دورههايآموزشيبههمراهحقوقثابتوباهزینهایابوذهاب،هزینهناهاروپاداشفروش
بودهونفراتازبدواستخدامشاملبیمهتأمیناجتماعيوبیــمهتکمیــليخواهــندبــود

شرایطحداكثر سنمدرك تحصيليتعداد/ جنسيتعنوان شغلي

داشتن كارت پایان خدمت، 30 سالدیپلم4نفر آقاراننده
كارت هوشمند و تضمين معتبر

*هـــمــراه 
داشتن عكس 
الزامي مي باشد

آدرس: همدان، جاده فرودگاه، روبه روي دانشگاه پیام نور، 200 متر 
پایین تـــر، جـــنب باغ 110، شرکت ایران شــكالت )چیــچک(

تلفن:  081-32544346
تاریخ مراجعه: از روز دوشنبه 1397/06/26 به مدت یک هفته

ساعت مراجعه: 8:30 الي 16

به يك نفر پيك موتوري 
به صـورت دائم با حقوق 
و مزاياي کافي جهت کار 
در فـست فود نيازمنديم

09207277027

به يك شاگرد برق کار ترجيحًا 
20 الـي 28 سـال نيازمنديم 

ت.ت.م09188123376

فروش باغ ماشين رو
باســـهمیهآبدارای

درختــانآلـــووگردو
کهنسالبهقیمتمناسب
درروســتایوهــنان

09187132202-09199195966

.م
ت

ت.

به دو  فروشـنده 
خانم جهت کار در 
قنـادي  نیازمندیم 

.م091890930٧0
ت

ت.

به تعـدادي نيـروي کار خانم جهت 
چرخکاري )سري دوزي( و بسته بندي 
نيــازمنديم  09381٧535٧5

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

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

به يـك فـروشنده خانم در 
سوپرمارکت واقع در پليس راه 
بهار نيازمنديم 0918316110٧

به يك کـارگر سـاده خانم نيازمنديم 
)مــحدودة کـار شهـرك مدني(

 ساعــت تمــاس 8 الـي 18
.م09188163256

ت
ت.

به چند نفر راننده خانم
)بـا مـاشـین( نیازمندیم 
09187142386-32534903

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به تعــدادي افـراد متعهد و 
کوشـا جهت کار در توليــدي 
مانتو به صــورت زنجـيره اي
 با شـرايط ايده ال نيازمنـديم
ساعــتکـاري:7:30الي17:30
تسویهبهصورتهفتگيونقدي

جنسيتحقوقسمت

1/000/000 چرخکار ماهر 
آقا/ خانم الي 1/400/000 

600/000 وردست چرخکار 
آقا/ خانم الي 800/000

400/000 شاگرد ساده 
آقا/ خانم الي 500/000

.م09183192948
ت

ت.

به دو نـفر کارگر 
خـانم و آقا جهت 
کـار در دوغابي 
اللجين نيازمنديم

با ســرویس 
رفت و برگشت 

.م09216170997
ت

ت.

به یـک خودرو 
ون جـــهــت 
سرویــس دهي
 به کـــارگــاه 

)اللجین( نیازمندیم 
09189147327

.م
ت

ت.

بــه چنــد نــفــر 
چــرخكار ماهر مانتو 
خانـم یا آقا نیازمندیم 

09189146518
081-32520٧5٧9

.م
ت

ت.

به تعدادي رنگ کار و 
زيرکاري ماهر جهت 
کار در کارگاه چوب 

نيــازمـنديم 
.م09014788056

ت
ت.

به 2 نفــر  فــروشنده 
با سابقه کاری  بــا روابط 
عمومی باال جهــت کار در 
دکوراسيون داخلی  نيازمنديم

09120335110

به تعدادي خانم و آقا 
ترجيحًا زير 30 سال 

بابت کار در رستوران 
نيــازمــنديم
09358890979

بــه تـعــدادي
 پيك موتوري براي کار
 در فست فود نيازمنديم

09358890979
به یــک ســالن کار ماهر 
چنــد پیـک مــوتــوري
 تمام وقــت با حقــوق و 
مزایاي عالــي نیازمــندیم 
چهارراهشهناز،رستورانسیمرغطالیي

09182080255

به 5 نفـر نيروي خانم 
و 5 نــفر نيروي آقا 
جهت کار در کارخانه 

سفال اللجين نيازمنديم 
09372676542

.م
ت

ت.

به تعـدادي نقاش 
ساخـتمان مـاهر 

نيـازمنـديـم 
09186767710

.م
ت

ت.

نیازمند حسابدار خانم و یا آقا ترجیحا آشنا با 
سپیدار جهت کار در دفتر روزنامه و چاپخانه 
مي باشیــم  ساعت مراجعه: 9 الي 13    مراجعه 
حضـــوري  جهت تكمیل فرم استخدام به واحد 

کارگزیني آدرس: ابتداي خیابان مهدیه- روبروي 
دبیرستانشریعتي ساختمان پیام واحد 4 کارگزیني

به يك همکار داروساز جهت 
تأسيس داروخانه و يك پزشك 
عمومي جهت تأسيس درمانگاه 
شبانه روزي با مجوز نيازمنديم 
)ملـکوتـــجهیزاتازما،
همـــکــاريازشــما(

.م09184477111
ت

ت.
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آمــوزشگاه  سـالـن 
تخصصي عروس گل مينا

آموزش بيش از 20 رشته
 در آرایشگري با مدرک معتبر

 فني حرفه اي )ثبت نام همه روزه(
32515673-38254409

09358661663

یژه
فو

خفی
بات

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

خریــدار انـواع 
فـرش هاي کـهنه

با20درصدباالتر
ازقیمـتواقـعي

آدرس: سر گذر، حالج خانه پالك5
32528787-09183132985  مسلم

کلینـیک تـخصصي الكترو 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

کاشــت ناخـن فقط 40 هزار تومان 
کاشـــت داخــل سالن مي باشد 

آمــوزش از پايــه تــا تخـصصي 
ت.ت.م09185905652

2220...0935شهرك مدرس حيات بخش12٧2

6053...0918درب کارخانه حق شناس 2365

5880...093٧ششصد دستگاه جليلي3389

4٧21...0918مريانجقادري42٧20

6048...0912شهرك مدني کريمي51450

5490...093٧فرهنگيان زارعي6٧69

4248...0918ديزجمومني٧188

1186...0918بلوار زينبيهذوالفقاري 81425

00٧9...0918فلکه مدرس بابانظري91890

5690...0918منوچهري پرچمي 102391

تلفن آدرس نام و نام خانوادگي شماره رديف

5893...0918مدني پشت هالل احمر جاللي 13٧3

53٧9...0936بلوار خواجه رشيد ايرانپور2322

8320...0918حصار امام تيموري 340٧

2٧88...930مدني اميد اکباتان کاکاخاني 4825

6029...0918شهرك مدرس زارعي5812

3292...0918پرديسارغوان6940

6002...0918شهيد زماني کريمي٧2545

5631...0918چرمسازينائيني82٧92

3120...0918درب کارخانه ظرافتي92333

٧601...0918کبابيانکريمي 10٧٧1

0435...0918کمال آباد رجبي111٧25

9414...0918اعتماديه رضايي121392

023٧...0918مريانج رستمي131520

9505...0935منوچهري احمدي141445

1138...0918فرهنگيان داوري151015

2025...0918مريانجنادري1625

٧٧82...0918آدرس جديد منتظران1٧83

8629...0901درب کارخانه زارعي1844

6386...0918درب کارخانه طاوسي1992

٧260...0990جواديه اخوان 20154

قاليشويي ايران زمين
اسامی برندگان قرعه کشی به مناسبت اعیاد غدیر و قربان

صورت اسامی برندگان یک تخته پشتی دست باف در قالیشویی ایران زمین

صورت اسامی برندگان شور 15 متر قالی ماشینی به صورت رایگان در قالیشویی ایران زمین

وع
ً ممن

کیدا
تی ا

لیغا
س تب

تما

تعميرات انواع 
لبـاسشويي
فقط در منزل
خيابان شهدا نظربيگ
نـــادری

وع09186108405
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

کـاشي هفـت رنگ
کتــیبه نـگاري اماکن 
متبــرکــه، مسـاجد، 
حسینیه ها، سردر ادارات
09181115117
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کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

خریدار ضایعات
بهصورتجزئيوکلي
باباالترینقیمتدرب
منزلباوزنکشيدقیق

09361088058-09395628120

.م
ت

ت.

آمــوزش
حسابداری عملی و کاربردی 

همراه با معرفی به بازار کار
صــد در صــد تــضمینی
09101364001
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 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

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

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

تاکسي اینترنتي اسگاد همدان
بـه عنــوان یك شركت حمل ونقل شهري و تاكسي 
اینترنتي آنالین به تعدادي نيروي بازاریاب آقا و خانم 

اپليکيشن اسگاد در شهر  جهــت معـرفي و نصب 
همدان با در آمد باال و پورسانت عالی نيازمند است

ت.ت.م

برايکسباطالعاتبیشتروهماهنگي
باشمــارهزیرتماسحاصلفرمایید

09182218354

بهــترين خريدار 
ضايـعات آهــن 

آلــوميــنيوم
 و مـس در مـحل
09369720306

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

خــريــداريم
09186531232
081-32515783
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کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

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

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

نیازمند بازاریاب تلفني خانم 
)به صورت نيمه وقت(کار در دفتر روزنامه

مراجعه حضوري: از ساعت 9 الي 14
آدرس:همدان،خیابانمهدیه،روبروي
پیامواحد2 دبیرستانشریعتيساختمان

گازرساني غالمي
و تفکـيك کنـتور

 کلي و جزئي  و جابه جايي 

.م09187001775
ت

ت.

دعـــوت به 
مشــارکت

راه انـدازي  جهــت 
کنکور مرکز  فروشگاه 

09188121007
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 اک
ی

غات
بلي
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ما

ت

خـریدار ضـایعات آهن 
آلومینیوم، مس و باالترین 
قیــمت درب مـــحل 

09182305046
0936602243٧
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غات
بلي
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ت

نقاشي ساختمان 
رنگ روغني متري 4500 تومان 

رنگ پالستيک متري 3500 تومان 

با کيفيت عالي و تضمين 
09035340232
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 اک
ی

غات
بلي
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ما

ت

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

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

ساخـت کابیـنت و 
کــمــد دیـواري
بابهترینیراقآالتترک

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

ت.ت.م09358330649

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

وام یــــک روزه
0918911٧262
ت.ت.م0918911٧6٧8

ترشینه سبز هگمتانه
انواع سبزيجات خرد شده، سرخ شده و خشك
انواعترشیجاتوشوریجات،عرقیات
اعال،آبلیمو،آبغورهخانگي،ربخانگي
اعــال،لوبــیاسبز،ذرت،باقاليو...
شهرکبهشتي،میدانگلها،جنب
کوچهشقایقیک)باپیکرایگان(

ت.م09388800454-32631023
ت.

بهــترين خريدار 
ضايـعات آهــن 

آلــوميــنيوم
 و مـس در مـحل
09369720306

امانـت  فروشي 
فـــدك

خریدوفروشانواع
لوازمخانگيواداري
ومــغـازهشــما
باباالترینقیمت
09189132501
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من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

امانـت فـروشی 
سعید )پنــاهــی(
 كليه لوازم منزل

 و اداری
راباباالترینقیمتخریداریم

3424٧850
09188150893

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
ديــوارنـويسي و زيباسازي 
مــدارس و مهدهاي کودك 

09189143492

جوشكـاري سیار
برق کشی،امور تاسيساتی

09186080082
نصبوسرویسکــولر

.م
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

به چنـــد نفــر شــاگرد
 آقـــا جهــت کـــار

 در بستني فروشي نیازمندیم
ساعتتماس:11الی21شب

09183164850-09123625133
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کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

وام
ضمانت

ساعت تماس 16 الي 20

پذیرفتهميشود

09188130531
وام

ت
نوب

با 

بهترين 
خريدار

صنایع چوب رحیمي
دكوراسيون اداري، تجاري، 

كابيــنت و كــمد ديواري
سرویسعروسونوزاد
دربچوبي)نقدواقساط(

09188179355

تعميـرات لـوازم برقـی
المپ کم مصرف، تلفن،  آیفون،  محافظ،  آنتن برقی،  چای ساز، 

گیرنده  دیجیتال،  چراغ مطا لعه، اتوی مو،  بند انداز،  ریش تراش، 
جـــاروبـــرقـــی،  اتـــو بخـــار،  ســـشــــوار و...

آدرس:خیابانباباطاهرکوچهسماواتیان09182117955 فراهانی

انـواع برد های آیفون،  محافظ، گیرنده دیجیتال، 
چای ساز،  تلفن و المپ کم مصرف موجود می باشد.

آيا سوخت ديزل داريد؟
فـروش شنـاور چاه 

3 فاز خورشیدي
رایــــگان رایـــگان

ضــمانت ســـال باصــــد
09103811880

خـدمـات 
MDF آرش
09184104269

م
ت.

ت.

ثبت نام برق رايگان 
خورشيدی 3 فاز برای 
چاه های کـشاورزی

کرج، کمال شهر، بعداز پليس راه 
کمال شهر جنب شهرک افشاریه 

فروشگاه برق خـورشيدي 
09122346325-09108250020

جهت ایجاد یک شغل مناسب 
و پردرآمد با ما تماس بگیرید

ساخت وراه اندازي خط توليد کوره هاي صنعتي زغال 
ليمو و کبابي با باالترين کيفيت و ســودآوري بـاال

وع09183192271
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

کـار در منزل
آمــوزشمیناکاري+
کارتضمینيدرآمدباال

بدون محدوديت سني
.م09189052691

ت
ت.

به یــک شاگرد جهت 
کـار در کارگـاه کانال 
کــولرسـازي ترجیحًا 
نیروي ماهر نیازمندیم
09190336215

.م
ت

ت.

خـــریــدار یـــک وام 
جانبازي 30 میلیون توماني 

0918٧01٧413

امانت فروشي سعيد 
خریدار فرش دستباف، 
تلویزیون، یخـچال و...

09183118767
09335804094

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

ماشیـــن لباسـشویي  و...
.م09181112507

ت
ت.

به 2 نفرگارسون 
آقــا و يــك 
نـفر ظـرفشور با 

سابقه کاری حـقوق 
1/500/000 الي 2 
ميليون نيازمنديم 

09210818211

به دو نفر آقا جهت کار 
رزویشن هتل در شیفت 
شب ترجیحاً با سـابقه 

کاري با روابط عمومي 
باال مدرك تحصـیلي 
مرتبط حقوق مـاهي 
1/200/000 نیازمندیم 

09210818211

به دو نـفر آقاي جوان 
حدودًا 20 ساله جهت 
کار در سانـدويچـي 
از ساعت 10 صبح  الي
 ٧ عصــر نيازمنديم 

حــقــوق
 700/000 هزار تومان 

09189008130

به تعدادی خانم جهت انجام
ميکروبليدينگ ابرو نيازمنديم
 با کمترین هزینه

)فقطهزینهمواددریافتمیشود(

شماره تماس
09187120872

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

دارایمجوزرسمی
ازاتحادیهمحترم

صنففرشاستان
همدانعضواتاق

بازرگانی

آدرس: چهار راه میدان بار  ابتــدای حـصار قصاب ها

به پاس قدرانی از  همشهریان 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 خشک کردن قالی ها در فصل سرما

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

آژانــس 
هواپیمایي سایاسیر

*تورهاي يك روزه آليماالت، ماسوله، فيلبند و...
*تورهاي داخلي و خارجي

نماینده رسمي فروش بليت قطار و هواپيما
آدرس: همدان، بلوار مدني، روبروی امامزاده یحيي، ابتداي اميرکبير

@sayaseir :كانال تلگرام ما
09900892601 -38260240-270
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پــذيـرش آگـهی  
نيـازمنـدی هـای 
همدان پيام تا ساعت 
18 عصـر می باشد
081-38264400



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 همكاري  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

دوشنبه 26 شهریورماه  سال 1397 
شماره2473  ضميمه رایگان شماره 3291    روزنامه همدان پيام

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

حرف )A( در برچسب انرژي، 
نشانه کمترین مصرف انــرژي
و بیشــترین بــازدهي است.

هنـگام خريد وسـايل 
برقي برچسب مصـرف 
انرژي آن دقت کـنيد.

 قاسمی 09219452817-09199015045

گروه صنعتي نوين برتر
 INDUSTRIAL GROUP

NOVIN BARTAR
توليدكننده انواع دروپنجره UPVC و دوجداره

توليد انواع توري پليسه و مگتني كشویي
تعویض دروپنجره بدون هيچگونه تخریب و خرابي

UPVC تعميرات هرگونه دروپنجره
ساخت با دستگاه تمام اتوماتيك وشيشه همراه با گاز آرگون

كليه اجناس همراه با ضمانت نامه كتبي معتبر
با نازل ترین قیمت ممكن

UPVCبه صـــورت نقد و اقساط
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قاليشويی خليج فارس
دارای مجوز رسمی از اتحادیه محترم

شماباشید برنده بار این شایــد

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

زیبا خاطره  یک  شکوه  تجلی 
»شعبه دوم رستوران مجلل رويال 
با ظرفـيـت 1000 نفر دردهکده 
گـرديـد.« افتـتـاح  گنـجنـامه 

رسـتوران های مجــلــل رویـــال جهت برگزاری 
همایـــش ها، مــــراسـم ها و جــشـن ها  آماده عقد 
قرار داد با اشخاص،ســازمان ها و ادارات می  بـاشد.

آدرس شعبه های رستوران های مجلل رویال 1 و 2:
شعبه  اول: همدان،انتهای خیابان مهدیه،نرسیده به میدان پژوهش 

رستـــــوران مجـــــــلــــل رویــــــــال 1
شعبه  دوم: همدان،دهکده توریستی گنجنامه، طبقه پایین تله کابین گنجنامه 

رستـــــوران مجـــــــلــــــل رویــــــــال 2

09182060٧90-09188145850
081-383٧2002-383٧2001

*مجهزبه3سالنمجزا:سالنهمایش،سالنVIP ولمکده

وعسوخاری مخصوص تنور را امتحان کنید
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تمامی ساندویچ ها تنوری و بدون 

حتــی یک قطره روغن می باشد

پیک رایگان تا محدوده مشخص
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