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تلفن
SMS
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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
■ بيمه كامل اثاثيه

دســـت به ســـياه و ســـفيد نــزنـــيد!!

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع 09104450079-38320018-38320019

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

* بيمه كامل اثاثيه،مجوز رسمی، كادر مجرب

09188114102-32717001-32717002

تعطیل م  ــا ی ا ر  د حتی 
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باسبدرایگان

مـلی بـار
حمل اثاثيه،جهيزيه،مبلمان به تمام نقاط كشور

با بيمه كامل و مجوز رسمی و كادر مجرب
.م09183117283-34254443-34254442حتی در ایام تعطیل

ت
ت.

ملی بار
3425444234254443

حمل اثاثيه و كاال با كادر مجرب و بيمه كامل
ارائه سبد 
رايـگان
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اتــو بــار  ايـران زمــين
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IRAN ZAMIN

3136081-
09183118683

با بيش از 30 سال قالیشویی گل  ابریشم
سابقه کار در تهران متخصص در شستشوی قالی ابریشم و گل ابریشم  

و دستبافت با دستگاه مخصوص 100% بدون مواد 
با رعایت شئونات اسالمی،اتو خورده + لول

فقـــطیکـــبارامتــحانکنــید
مشتـریچنـدینســـالهمامــیشــوید

09189137796 تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع32663175-

قاليــشـويي  اکـبا تـان
تحویل 48 ساعت

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

09183129338      081-34285500      34295155

موسسه حمل اثاثیه

باسبدرایگانپارسـيان

وعتضـمين            با مجوز رسمی
ممن
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ی 
غات
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س ت
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ت

بــاغ تــاالر بــاران
برگزاری مراسم عروسی و سایر جشن های شما عزیزان 
با تشریفـات کـامل و بـهترین نـوع غـذا های ایـرانی

آدرس: همدان، بلوار فرودگاه، خيابان گمرک، جنب سوار کاری
09127059537-09187100121-32569257
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امانـت فـروشی 
سعید )پنــاهــی(
 كليه لوازم منزل

 و اداری
راباباالترینقیمتخریداریم

34247850
09188150893

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

09185828964
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به چنــد نفر بازاریاب در 
زمینه فروش ماشین آالت 
و ملزومات چوب و چاپ

 با پورسانت عالي نیازمندیم
.م09031511914

ت
ت.

کــود پاييــزي درخــتان
خدمات کشاورزي پالیز

با مجموعه کاملي از کودهاي ارگانيك در خدمت باغداران
آدرس:همدان،میدانشیرسنگي،خیابانچمران،جنببانكتجارت

081-38241624               09183157029
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کتابهای کهـنه 
)کنـکـوری و 
دانشـگاهی( و 
کاغذ باطله شما 
را خـريداريـم
09185000087

يک فست فود برای تکميل کادر خود به افراد ذيل نيازمند است
1- صندوقـــدار خانـــم با روابـــط عـــمومی بـــاال ) نیمه وقت(

2-کمـــک آشـــپز با ســـابقه کـــاری مرتــبـــط
3-کمـــک پیـــتزا زن بـــا سابــقــه کـاری مرتبط
4- سالن کار با سابقه کاری مرتبط و روابط عمومی باال
5- پیــک مـــوتوری مــسلط به مــحدوده ی بـعثت

09122331494
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ساخت کابینت
 و کمد دیواري 
بابهترینیراقآالتترک
باپایینترینقیمتبازار

09358330649
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تما خريدار انواع ماشين هاي 
فرسوده با باالترين قيمت 

09189154018
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 09183121805 ناصری    09184111013

ویـالیی،مسکونی،صنعتیومرغداریوآالچیق

سقــف های 
شيــروانی

ســـاخت  و  طراحـــی 
و اجرای انواع سازه های فلزی

استــخــدام
شركت پخش شالين  جهت تکميل كادر فروش خود در شهر همدان به

 2 نفر بازاریاب خانم با روابط عمومی باال جهت همکاري دعوت به عمل مي آورد

0918914087809398792660

حقوق ثابت+پورسانت+ طرح های تشویقی
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09185436800

فروشگاه پوشاك زنانه
 و بچـگـانه کـورش

10 الي 25 هزار تومان
ارزان سراي واقعي

آدرس: هـــمــدان،ورودي اصـــلي
 شهرک مدني، پايين تر از شيريني فدک

@poshak kourosh

آقاي شيخي 09184080320

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

آدرس: همدان،جاده کرمانشاه،باالتر از فلکه مريانج، جنب اسقاط خودرو
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نــویــن تـــاك
)نماينـــدگي غــرب کشور(

فروش ماشين آالت صنایع چوب و چاپ و ملزومات چاپ )بنر، بنر نانو، جوهر و...( 
آدرس: همدان، بلوار عالقبنديان، مقابل آژانس کوثر

09187121050
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خريدار ضايعات آهن آلومينيوم، 
مس به بــاالترين قيمت در محل 
09306589032-09186767266
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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

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

ساعت تماس: 9 الي 14 و 17 الي 20
08138371553-09050483630

يک رستوران معتبر جهت همکاري به افراد ذيل 
بـا حقـوق و مزاياي عالي + بيمه نيازمند است

شرايطتعدادسنجنسيتسمت رديف

حداكثر 20 آقاپيک موتوري 1
داشتن مدارک 3 نفر تا 35 سال

معتبر 

سالن كار 2
حداكثر 20 آقا)گارسون(

-3 نفر تا 35 سال

آشپز ايراني3
حداكثر 20 آقا و فرنگي 

با تجربه و ماهر 3 نفر تا 35 سال

حداكثر 20 آقاظرفشور 4
-2 نفر تا 35 سال

5
پتيزازن، 

سوخاري زن، 
ساندويج زن 

حداكثر 20 آقا
با تجربه كاري 3 نفر تا 35 سال

.م
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

امالك کلبـه مجلل
در زمينه هاي          خرید          فروش          رهن        اجاره

باغ        ویال
معاوضه را به ما بسپارید

در خدمت شما همشهریان عزیز و محترم همداني مي باشد.
منتظر مقدم گرمتان در كلبه مجلل هستيم.

اعتماد شما بزرگ ترین سرمایه ماست

واقع در شهيد زماني

@amlakkolbehmojallal تلگــرام: کانـــــال آدرس
38277711-081مديريت: برق زدگان  09180041741

امالك کلبـه مجلل
در زمينه هاي          خرید          فروش          رهن        اجاره

باغ        ویال
معاوضه را به ما بسپارید

در خدمت شما همشهریان عزیز و محترم همداني مي باشد.
منتظر مقدم گرمتان در كلبه مجلل هستيم.

اعتماد شما بزرگ ترین سرمایه ماست

واقع در شهيد زماني

@amlakkolbehmojallal تلگــرام: کانـــــال آدرس
38277711-081مديريت: برق زدگان  09180041741

دفتر کارخانه: همدان، برج پاستور، طبقه7 واحد7
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سرمـايه گذاری مطمئن
بادرآمدحاللوهرمقدارسرمایه

در کــــارخانه تــــولیــــد مــواد غذایی

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

کلينيک ساختماني عمارت
■ چــوب تــرمــووود 

■ کرکره برقي و جک اتوماتیک

@kilinikemarat09183149683-09381667212

تماستبلیغاتیاکیداممنوع

)هر آنچه نياز ســاختمان

 شماســت در يک مجموعه(
■ نما و تابلوی کامپوزیت 

■ نماي سنگ مصنوعي استونیت

خريدار باطري هاي 
داغـي )کـهنه(

اعمازباطريهايوسایلنقلیه،
شرکتها،شهرداري،مخابرات،بانكها

)به صورت نقد(
.م09128626920
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خريدار حواله و کوپن نفت

09187113894 
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شرکت خدماتي نظافتي 
پاك تميــزان الـوند 

نظافت و رنگ آميزي مجتمع هاي اداري و مسکوني 
شامـل: پاركينگ، راه پله، انبارها و نظافت منازل، 
ایجاد براقيت و رنگ آميزي دائمي به رنگ دلخواه 
شـــما با ســـطوح سنـگ، سيمان آجر و گچ

 با اکيپ مجرب در ارسع وقت

 به صورت نقد و اقساط 

09189228528-09337403785-34421018

آگهـــي استــخــدام 
بهآشپزباتجربهباالجهتکار

دررستوراننیازمندیم
09185014984

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

09334585805
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امانت فروشی
ســرگذر
081-32531510 
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09188173307

طراحي و اجـراي 
انــواع شـومـينه

 و بـاربـي کـيو
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تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

به يک نفر کارشناس حسابداري با سابقه کار 
جهت کار در يک شرکت توليدي نيازمنديم 
به اين آدرس رزومه خود را ارسال فرماييد.

plastarvin@gmail.com



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

شماره تلگرامی واحد نيازمندی: 09105398964
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آپارتمان97مـتری فـروش 
 واقــــع در 18 متـــری 
حافظ)پارک الله( طبقه دوم، 
تومــان 360ميليون  قيمت 

فـــروش آپارتــمـان
134متری، تک واحـدی 
طبقه6 ،فول امکــانات، 
دوبرنور،120مـــيليون 

40مـــيليون رهــن،
 وام بــافت فرسـوده، 
680/000/000 مـيليـون 
تخفيف پـای مــعامله

فروش115متری تک واحدی 
به صورت خشک،طبقه سوم 
و پنجم،كال 5 واحد.شهيد 
زمانی, قيمت كل 480ميليون

فـــروش آپــارتمان 
165متــری،سعيدیه باال، 
فول امکانات،طبقه10،دارای 
سـونا،جــکوزی،پاركت، 
قيمــت 998مــيليون

فروش خانه ویالیی190متر 
زميــن یک و نيم طــبقه،

زیر بــنا 220 مـتر واقـع در 
خيابان باباطاهر پشت مسجد 
بهبــهانی،قابــل معاوضه با 
آپارتمان،قيمت كل 400ميليون

فروش  منزل  مـســکونـی 
دو طبقه و نيم سه بر نور،چـهار 
راه فرهنگ بر هجده مـتری،

متراژ زمين 380 متر قابل سکونت 
زیر بنای هر طبقه180متــر، 
ارتفاع 7ونيم طبقه جهت 
ساخت و ساز بسيار مناسب

ن بـــا خیـــا
زمانی  شهیــد   
081-38277712
با مـــدیــریت 
بـــرق زدگــان 

09225907562

فروش دو واحد دوبلکس واقع در پرديس  
به متراژ 265 متر نوساز با کليه امکانات   

مهندس محمدلو 09355121422

فــروش ســه واحد نوساز کليد 
نخورده 166 متري فول طراحي 
معماري  شده واقع در سعيديه ، 

پارکينگ  بدون مــزاحــم و... 
مهندس محمد لو 09355121422

فروش دو واحد 186 متري ، دو کله شمالي - 
جنوبي  واقع در بر سعيديه باال ، روبــروی

 باشــگاه ملـت  3 خواب ، 2 عدد پارکينگ  
مهنـدس محمـدلو 09355121422

فــروش باغ 600 متري ديوار کشي شده، 130 
متر بنـا ، آب ، برق ، گاز آماده به همراه چاه آب 
استخر آبياري و چندين رأس درخت فوري فوري 

مهنــدس قرابــاغي  09011643878

فروش 2 واحد آپارتمان 170 متري 
سه خواب تک واحدي فول امکانات  
پنل خورشيدي ، دو عدد پارکينگ ، 

دو عدد تراس به قيمت مناسب منطقه 
مهنـدس قراباغي 09011643878

فــروش آپارتمان 150 متري واقع 
در بــر بلوار بعثت طبقه دوم تـک 
واحدي فول ، سه بر نورگير ، سـالن 
اجتماعات ،  پارکينگ اختصاصي و...
مهندس قراباغي 09011643878

فـروش 3 واحد 190 متري ، 140 متري و
 210 مـتري فول امکانات به همراه معماري 
داخلي زيبا و تخصصي واقع در برج تنديس 

با نورگير عالي و ويو بي نهايت روبه شهر 
مهندس قنبري 09185000355

فروش 4 واحد 175 متري واقع در 
خيابان مهديه ، پذيرايي بزرگ و دلنشين 

دو عدد پارکينگ ، دو عدد تراس
قنـــبری  09185000355

فـروش دو واحد 175 متري تک واحدي سه خواب 
، فول امکانات ، کابينت چوب ، پارکينگ اختصاصي 

واقع در خيابان ميالد )پشت رستوران آتيش(
 مهنـدس محمدي 09361432525

فــروش ســه واحد 125 متري 
واقــع در بلــوار غني زاديـان 
سه خواب ، پارکينگ اختصاصـي و 
معماري ساخت بسيار بسيار الکچري
مهندس محمدي 09361432525

فروش فوری واحد هاي نوساز کليد نخورده 
واقع در ميدان دانشگاه به متراژ هاي مختلف 
و قيمت مناسب )کاربري مجتمع کامال پزشکي 
مي باشد(مهندس قنبري 09185000355

فروش يک واحد 250 متري دوبلکس 
واقـع در سعيديه نوساز کليد نخورده 
با طـراحي تخصصي معماري به قيمت 
کامال مناسب  قنبري 09361432525

يک شرکت معـتبر بـيمه اي
 جــــــهت تکمــيل كادر كارشناسي خود در شعبه همدان 
از يک نفر آقـا به شرح ذيل دعوت به همکاري مي نمايد:

1-فارغ التحصيل كارشناسي یا كارشناسي ارشد در یکي از 
رشته هاي بيمه، مدیریت، اقتصاد، حسابداري، كامپيوتر و حقوق 

2- ترجيحاً فارغ التحصيل از دانشگاه هاي معتبر دولتي روزانه با حداقل معدل 15
3-داراي كارت پایان خدمت یا معافيت غيرپزشکي 

4-حداكثر سن 30 سال )متولد 1367  به بعد(
5-بومي و ساكن همدان

متـــــقاضيان رزومـــــه خـــود به همراه شرحي از تجربيات، 
توانمندي هـا، ســوابق، دوره هاي طي شده و همچنين مدارک 
شخصي شامل عکس پــرســنلي، تمامي صفحات شناسنامه، 
کارت ملي، مدرک تحصيلي و کارت پايان خدمـت را اســـکن 
نموده و در غالب يک فايل PDF حداکثر تا تاريخ چهــارشنبه 
1397/8/24 از طريق پست الکترونيکي ذيل ارسـال نمايند. 
واجــدين شرايط به مصاحبه حضوري دعــوت خـــواهند شــد. 
)همچنـــینبهدرخواستهـــایيکهمغــایر
باموادفوقباشدترتیباثردادهنخواهدشد.(

Email:   NewJobHamedan1396@Gmail.com

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

فوري   فروش   فوري 
مغازه 3 دهــنه تجاري
واقــعدرمیــدان
امامحسـیننبش12
مــتريوالیتدهنه
سمتمیدان7متــر
دارايآب،برق،گاز،
تلفن)قیمتتوافقي(

09183118493

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

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

واقع در خيـابان پـاستـور 
برای شيفت عصـر نيازمنديم

09121456067

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

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

معاوضه ،مشارکت در ساخت
خريد فروش، رهن و اجاره

38322709-38321666

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

فرصــت شـغلي
جــذبنیــرويپـاسارگاد

وع09186780042
من

دا م
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

فروش باغ به متراژ 1000 تا 2000 
يلفان  بر جـاده  هــزار متــر 

نرسيده به سد اکباتان قيمت توافقی 
09125663416

.م
ت

ت.

اجــاره يــک بــاب مغـازه
 به متراژ 22 متر داراي بالکن واقـع
 در برج پاستور، طبقة همکف، واحد 4

ت.م09182083213
ت.

به یک نفر صندوقدار ترجیحًا 
خانم جهت کار در رستوران 
نیـازمنـدیم  09185468425

.م
ت

ت.

به تعدادي کارگر ماهر جهت کار در 
شهرك صنعتي اللجين جهت دوغابي 
و ريـخته گري و تـراش و شستـشو 
.مسراميک نيازمنديم  09189074265

ت
ت.

فـروش يا معـاوضه
یک قطعه باغ ویالیي فول امكانات با متراژ حدوداً 3100 مـــتر، حدفاصل روستــــاي کشین به ابرو،

 روبروي باغ تاالر راز رنگین کمان، قواره دوم ماشین رو و امكانات برق و کل باغ با کلیدهاي مینیاتوري
 و تخلیه چاه در یک مینیاتور مي باشد و محوطه سازي شده با بهترین چراغ هاي تزئیني، دو حلقه چاه

 پر آب که یک حلقه آن به صورت مشارکت با همسایه است، 200 عدد درخت اصالح شده پیوندي، 
 ،MDF ساختمان تجهیز به مساحت 60 متر، کف سرامیک، دیوار سرامیک، لوله کشي سرد و گرم، کابینت
نماخورده، تراس 14 متر، انباري دو عدد مجزا سرویس بهداشتي تجهیز،سیستم آبیاري به صورت قطره اي
 و غرق آبي، چهار دیواري با بهترین مصالح به عـــرض 80 سانتي مـــتر با سنگ، فنس کشي شده، استخر
 150 هزار لیتری و نشیمن، همسایگان بسیار عالي و کلیه امكانات دیگر با چشم انداز بي نظیر و ابـــدي فقط
 باب تفریح قابل معاوضه با آپارتمان یا زمین مسكوني جاي خوب شهر قیمت نقدي 400 میــــلیون تومان

09305471636 تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع و پیگرد قانونی دارد

به تعدادي چرخکارخانم جهت 
کار  در توليدي شلوار نيازمنديم
)امامزاده عبدا...( 09353559074

ت.م
ت.

به تعدادي چرخکار خانم و آقا 
نيازمنديم  به تعدادی اتوکار ماهر، 

تســويه هـفتگی، کـار دائـم
.م09187123473

ت
ت.

به يـک  نفـر پيک موتوری 
به صورت نيمه وقت و تمام وقت 

نيازمنديم  09183129807

مــاهر  بنــگاه دار  يــک  به 
با سابقه باال جهت فروش ملک با 
نيازمنديم عالي  بسيار  پورسانت 

09305471636

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به چـند نفـر خانم 
مسلط به فتـوشاپ 
و تـدوين فـيـلم 

جهت کـار در آتليه 
عکاسي نيازمنديم
09188146900

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

فوري       فوري
به یک حسابدار آقا 
حرفه اي نیازمندیم
09187110080

.م
ت

ت.

به تعدادي کارگر ساده 
جهت کــار در کارگاه 
نقاشي اللجين نيازمنديم
ســن: 17 الي 25 سال

09189161270

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به چند نفر نیروي ماهر 
جهت کار در کارواش 

تشریــفات نیازمندیم
ابتداي جـاده ی بــهار، 
روبروی جزيره شادي

وع09339456699
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

بــه تـــعـدادی 
پيـک موتــوري به 
صـورت تمـام وقت

 و نيمه وقت جــهت 
فعاليت در آژانـس
 پيک موتوري نيازمنديم

09183131642

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

فروش سرقفلي
مغـازه به متراژ 30 
متر، 15 متر بالكن، 
6 متر دهنه داراي 

امتیازات کامل
09181107099

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

فوری

فــــوری
به چنـــد نفر 
چـرخکار خانم 

نيـــازمــنديم
وع09033388405

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

به تعدادی چرخکار و 
وردست چرخکار، پنج 
نخ زن خانم نيازمنديم

)با مزایای عالی(
09195135721

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به یــک مـنشی 
خــانم مسلـط به 
فتوشاپ به صورت
 پاره وقت نیازمندیم

09354148458

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به چند نفر خـــانم جــهت 
نقاشی رو لعابی نیــازمندیم

.م09189023209
ت

ت.

به یــک نفــر آقا و یـک نفر خانم 
جهت خیاطي و رویه کوبي جهت 
کار در کارگاه مبلمــان )ترجیحًا 
زن و شوهر( یــا 2 نفــر آقا جهت 

خیاطي و   رویه کوبـي نیازمندیم

.م09182174432
ت

ت.

به دو نفر پيک موتوري
 جهــت کــار در 

فست فود نيازمنديم
آدرس:همدان،خیابان
مهدیه،فستفودآقاجون

.م09198033424
ت

ت.

به یــک خانم جهت کار در 
کارگاه تولید مواد غذایي واقع 
در شــهرك صنعتي نیازمندیم 

.م09128476895
ت

ت.

به یــک 
فروشنده خانم 
نیــازمــندیم
09182105653

.م
ت

ت.

به 2 نفـر کارگر ساده 
جهــت کـار رنگ کاري
 در کارگاه MDF نيازمنديم
)ترجیــحًامــاهر(
.م09014788056

ت
ت.

آگهــی استــخدام
بهیكنفرمدیرمالیبامشخصاتزیرنیازمندیم

1- تحصيالت حداقل ليسانس امور مالی یا حسابداری
2- آشنا به نرم افزار های هلو و همکاران سيستم

3- آمادگی انجام امور مالی و حسابداری
)محل خدمت شهرک صنعتی اللجين(

 تلفن های تماس: 09193017965    و    021-44484472

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به یک نفر خانم جهت 
نقاشي و یک نــفر آقا 
جهت کار در دوغابي 
اللــجین  نـیازمندیم 
09180125518-09375500109

ت.ت.م09189024837

یک شرکت معتبر در زمینه 
پخش نیازمند بــازاریاب 
خانــم و آقــا تحصیالت 

حداقــل دیپلــم، دو سال 
تجربه کاري  جهت فروش 
مویــرگي و فروشگاه هاي 

استـــان هـــمدان 
09369296575

32675121
)حقوق و مزایاي عالي(

.م
ت

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 يک کارگر آقا با سابقه کاري 
جهــت کـار در توليدي تينر 
.منيازمـنديم 09186058947

ت
ت.

به تعدادي چرخکار خانم و آقا 
نيازمنديم  به تعدادی اتوکار ماهر، 

تســويه هـفتگی، کـار دائـم
.م09187123473

ت
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 تعــدادي مــزدي دوز 
پالتــــو   نیـــازمـندیم  

09183122754

به تعـدادی نیروی 
لعاب کار جهت کار 
میناکاری نیازمندیم

09188127612

.م
ت

ت.

به تعــــدادي راننده  با خــودرو
 مــدل بــاال )ترجیحًا ساکن شهــرك 

بــهشتي( جهت همكاري در آژانس 
)بیمارستان بعــثت( نیــازمندیم 
مراجـــعهحــضوري
آدرس:همدان، شــهرک بهشتي 
ميدان الله، آژانس آشناي الوند 
.م09188156295-09181116718

ت
ت.

بهشهرک آشــنا باموتور پيکموتوري بهيک
16و18الی23:30 11صبحالي مدنيساعتکاري

نیـازمنديم تـــومان   ۱ /۳۰۰ /۰۰۰ حقــوق  با 

09353233304

فوري                          فوري
به يــک سالــن کار و ظــرفشور

 جهت کار در رستوران نيازمنديم
)ترجیحًاحرفهاي(

همدان، شهرک مدني، روبروی هالل احمر، رستوران )باران(
09187000098

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

سـاحل بــاغ رستــوران 
 جهت تکميل نيروي كار خود به یک نفر همکار
 آقا )سالن كار( ماهر و جــوان نيـازمند اسـت

وع09189500589
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به تعــدادي فــروشنده خانم
 با تــجــربه نــيازمنــديم

)با حقوق و مزایاي عالي(
جهت فروشگاه تخصصي سيسموني و کودک واقع در برج زاگرس

ت.ت.م09183133307

فوري                      فوري 
به یــک نفر نیروي نیمه ماهر 
خانم یا آقا مجرب جهت کار 
در فســت  فود  نــیازمندیم 

)شرایــطســني:20الي30(
وع09121080555

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

نیــروي  تعـــدادي  به 
کار آقا جهت کــار در 
نیازمندیم  بستني فروشي 
شرایط سني 18 الي 25 سال 
مراجعه حضوري: همدان 
بلوار بعثت بستني نعمت 
مراجعه ساعت 18 به بعد 
081-38385996

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

روزنـامه همدان پيام
 و چاپخانه پيـام رسانه

جهـــت تكمیل کادر نیروی 
انسانی به یک انباردار و نگهبان 
با سابقــه کاری نــیازمند است
ساعت مراجعه: همه روزه 9 صبح الی 13 ظهر
آدرس:همدان، خيابان مهدیه روبروی 
دبيرستان شریعتی، واحد 4 کارگزینی

نیــازمنــد تعــدادی 
بازاریــاب خانم و آقا 
جهــت استان هـــاي 
مجاور و جنوبي جهت 
بازاریابــي و پخش نان 

09033299483

امـالك 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

اجــاره فـوري 
یک واحد آپــارتمان 80 متري 
خيابان فرهــنگ فول امکانات 

لوكس و زیبا ودیعه 40 ميليـون  
اجاره 1 ميــليون و قابل تبدیل 

09183156435

بـه 2 نفـر خانم براي پرداخت و 
شستشو سفال در همدان نيازمنديم
)با ســرويس رفـت  و بـرگشت(

09370113191

به يـک منـشي خانم به صورت 
تمام وقت و با روابط عمومي باال 

جهت کار در دفتر تزئينات ساختمان 
.منيـازمنـديم 09189010346

ت
ت.

به یـک پیک موتوري 
جهــت کــار در 
تهیه غذا نیازمندیم
09187000331

.م
ت

ت.

به يک کارگر ساده جهت کا 
در مغازه خواروبار فروشي 

نيازمنديم 09188137602

فـــوری
به تعــدادي نيـروي ماهر

 سياه قلم كار و لعاب كار نيازمندیم 
)ترجیحا شهرك مدني( 

.م09189125017
ت

ت.

به تعدادي بازاریــاب خـــانم 
به همراه راننده   نیازمــندیم به 
صورت نیمه وقت ساعت 9 الی14
حقوقماهیانه:1میلیونتومانبهباال

آدرس: همدان، خيابان خواجه رشيد، 
 پاييــن تــر از امــاکن، ساختمان 
اطلـــس، طبــقه سـوم، واحد 6

0 9 3 9 0 0 2 9 2 3 0
0 8 1 -3 8 3 2 2 1 9 .م0

ت
ت.

به تعدادي چرخكار و وردست 
چرخــكار و اتـوکار نیازمندیم 

)به صــورت زنـــجيره اي(
.م09378184962

ت
ت.

به چند نيروی خانم جهت 
کار نقاشی سفال  در کارگاه 
نيازمنديم 09188103530

کار در منــزل به چند نفر 
لعاب کار حرفه اي نيازمنديم 

09038112941

وع
من

دا م
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

به یک نفر شـاگرد 
آقا، مـاهر 17 الـي

 20 سـال نیـازمندیم 
09188141875

يــک عـدد سوله 
مـرتـب   جهــت 

مواد غذايي و دارويي 
اجاره داده مي شود 

.م09308431080
ت

ت.



niaz@hamedanpayam.comایمیلارتباطبانیازمندیها

3 شماره 2494   ضميمه رايگان شماره 3332 روزنامه همدان پيامتلفن پذيرش آگهي: 38264400 - 081  شماره تلگرامی واحد نيازمندی: 09105398964

09
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54
ف 0

 گل
ين

رش
ی پ

زش
ور

اه 
شگ

رو
ی ف

يعت
شر

ن 
ابا

خي
ن 

دا
هم

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

تعميرات انواع 
لبـاسشويي
فقط در منزل
خيابان شهدا نظربيگ
نـــادری

وع09186108405
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

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

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

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

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

ماشیـــن لباسـشویي  و...
.م09181112507

ت
ت.

نقاشي ساختمان
رنگروغني،پالستیك،
اکرولیك، کالر، مولتي
بــهترینکیـفیت با
قـیمت نــازلترین و

وع09104485919
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

خریدار انواع ضایعات و آهن آالت 
لوازم خانــگــی، درب  و

پنجره های آلــومینیومی، 
شوفاژ خانه، رادیاتور و پكیج

09187004525 زراعتی
09184059424 کریمی

وام
ضمانت

ساعت تماس 16 الي 20

پذیرفتهميشود

09188130531
وام

ت
نوب

با 
بهترين 

خريدار

خریدار ضایعات آهن 
چـــدن، آلومینیوم  و 
مس و لـوازم خـانگي 

09182112624

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

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

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

خریدار انواع ضایعات
ازقبیلآهن،چدن،مس،
برنجووسایـلمــنزل
بهغیـرازوسایلچوبي

09184428371

ت.م
ت.

بـــهتـرین 
خــریــدار

ضايعات آهن، آلومينيوم 
و فلــزات رنـــگي

دردربمنزلشما
09187125336

بــورس انـــواع
کاغذ ديواري هاي ايراني و خارجي

باقیمتبسیارمناسب
نقاشيسقفرایگان،قرنیزرایگان

پخشکاغذ)کليوجزیي(
تخفيف ويژه کارمندان طرف قرارداد با دانشگاه علوم پزشکي 

و آموزش وپرورش در اقساط 10 ماهه
خيابان عالقبنديان، روبروی دبيرستان عالقمنديان، 

دکوراسيون ماندگار
09180054172-09189073298-32747197

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

گازرساني غالمي
و تفکـيک کنـتور

 کلي و جزئي  و جابه جايي 

.م09187001775
ت

ت.

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

ســرویـــــس
 و تعمــیرات لـوازم
 گاز سوز ، شیر آالت ، 
بخاری ، آبگرمكن و...

09188125798

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

تعـميرات بـرق و 
نگهداری واحد های 
تجاری و مسکونی 
انـجام مـی شود
09188125798

وع
من

دا م
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

صنایع چوب رحیمي
دكوراسيون اداري، تجاري، 

كابيــنت و كــمد ديواري
سرویسعروسونوزاد
دربچوبي)نقدواقساط(

09188179355

آموزشگاه مراقبت زيبايی آرزو
باارائهمدرکمعتبراز

سازمانفنیوحرفهایدر
کلیهرشتههایمراقبت
زیباییکارآموزمیپذیرد
)آموزش آرایش دائم زیر نظر پزشک(

081-38281284   09186115988

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت
به تــعـــدادي 

نیروي سیاه قلم کار 
حرفه اي نیازمندیم 

.م09339826482
ت

ت.

نصـب کاغــذ
نقاشي ساختمان کناف، 
ماستیک  زیرسازي کاغذ
09182086962

فـرش هــای 
نو و کهنه شما را 
خــريـداريم

09187089782
وع09358199394

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

آموزش رشته های 
پايه و تخصصی آالله
 مراقبت، زیبایی و خیاطی شهریه اقساط، 
مدل رایگان با ارائه مـــدرك مــعتبر
 فنی حرفـه ای زیر نظر مــربی با سابقه

09334175791-09188115825
.م081-34420116

ت
ت.

خريــدار انواع ضايعات
خانگي، اداري و تولیدي و 

آلومینیوم رنگي  فلزات 
وع09182171094

من
ا م

يد
 اک

ی
غات

بلي
س ت

ما
ت

فــروش انــواع لـوازم برقی
)دستگاه دیجيتال 75 الی 95 هزار تومان، گوشی تلفن ثابت 30 الی 55 
هزار تومان، آیفون  2 طبقه تصویری 550 هزار تومان،آیفون یک طبقه 

تصویری 350 هزار تومان،محافظ یخچال  35 هزار تومان، المپ 50 وات 
كم مصرف  15 هزار تومان، آیفون  2 طبقه صوتی 165 هزار تومان،جاروبرقی،
چای ساز، آنتن برقی، اتو مو، ریش تراش، سشوار، بند انداز و انواع لوازم برقی به فروش می رسد(
09182117955 باباطاهرکوچهسماواتیان آدرس:همدان،خیابان

وع
ممن

دا 
اکی

ی 
یغات

 تبل
س

تما

شرکت خدماتي پدرام روشن فراز
مجريکلیـهامورنظـافتيبهصورتقرارداديدرسطحشهرهمدان

نظافت راه پله ها، منازل ها، شرکت هاي خصوصي و دولتي، پارکینگ ها و... 
تأمین نیرو با سابقه جهت پرستاري کودك و سالمند در منزل یا بیمارستان )به صورت نیمه وقت 

و تمام وقت(
تأمین نیرو جهت پذیرایي و خدمات در مجالس شما 

تأمین نیرو براي نماکاري ساختمان، کاشي کاري، گچكاري با کادري با تجربه 
لوله کشي گاز تفكیک کنتور در منازل ها، مجتمع ها، رستوران ها و... 

برق کشي ساختمان ها، نورپردازي 
نصب دزدگیر و دوربین هاي مدار بسته 

تعمیر لوازم برقي در محل )تلویزیون، رادیو، یخچال، ماشین لباسشویي و...(

مامفتخریمبابیشاز18سالسابقهکاري
درخدمــتشهــروندانگراميهستیم

081-34223765-09186100355
09182707850 -09388119371

09186125797

فــروش و نـصب کـاغذ ديواری 
و پوســتر سـه بعــدی
از همه جا ارزانتر    09189035690

@wp_aseman

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

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

گروه توليدي صنعتي حامي سازان 
جهت تکميل كادر پرسنلي خود 

به افراد ذيل نيازمند است:
1 نفر1- کارگر جهت کار در آهن فروشي 

1 نفر2- فروشنده 

1 نفر3-  منشي خانم 

فروشگاهحاميسازان09390961904

آدرس: همدان، فلکه هگمتانه پایين تر
 از نمایندگي ایران خودرو)هاشمي نيکو(

بازاريابي گروه 
آموزشي معيد 
)جهت جذب دانش آموز
 با پـــورسانت عـالـي( 
09188081920-09374091067

.م
ت

ت.

نيازمند 2 نفر نيروي 
کـار خانـم جـهت 
کار در دوغــابـي 
واقــع در اللجين 

)حقــوق مـاهيانه 
1/200 هزار تومان( 
09378111070

به يــک مــنشی ماهـر خانم  
جهت کار در فست فود نيازمنديم 
آدرس: خيـــابان خـــواجه رشيد روبــروي بانك سرمايه 

نبش کوچه پروين فست فود بامبو )مراجـــعه حــــضوري( 
081-38268820

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 کيفيت باالی شستشو این قالی شویی باکتریال ضدلک ، ضد  حساسيت استفاده  مينماید که باعث باال رفتن کيفيت شستشوی قالی های همشهریان عزیز ميشود

 مبل شویی در مـنزل + ســرویـس رایــگان

دارایمجوزرسمی
ازاتحادیهمحترم

صنففرشاستان
همدانعضواتاق

بازرگانی

آدرس: چهار راه میدان بار  ابتــدای حـصار قصاب ها

به پاس قدرانی از  همشهريان فهيم و قدرشناس همدان افتخار دارد
برای اولين بار در سطح استان با دریافت یک بار هزینه شستشو جهت تميزی هر چه بيشتر و کيفيت 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

همیشهبهگشتباشایستهگشت
دفتر خدماتي مسافرتي شایــسته گــشت

طرف قرارداد با فرهنگيان و کارکنان دولت

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

 *تور قطار به مشهد
آدرس: همدان، ميدان جهاد، خيابان طالقاني، نرســيده به تقاطع فرهنگ، 

مجتمــع تجاري آوا، طبقه اول، واحد 3
شماره تماس: 09186057577-38277129-38277130

@shayestegasht :آدرس تلگرام
https://t.me/shayestegasht :علينک کانال

نو
مم

دا 
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت نماينده رسمی سازمان بازنشستگی کشوری در استان همدان

فروشگاه ارزاني مادر
در خدمت همشهريان عزيز  روزه  استثنايي همه  و  با تخفيفات هميشگي  مادر  فروشگاه 

فرصتراازدســتندهید-کیفیتوقیمترامقایسهکنید

آدرس: همدان، فلکه مدرس، بلوار رجایي، بعد از باشگاه كارگران، جنب قنادي طهران، فروشگاه ارزاني مادر
تلفن:09386106671-34221783-081ساعت کاری:9 صبح الی 14 بعدازظهر 16 الی22 شب

@foroshgaharzanimadar :مکانال تلگرامي.
ت

ت. انـــواع حـــبوبات فـــله،بـــرنــج فله،چای فله،پنیر فله، به شرط کیفیت.
در صورت نارضایتی از جنس مورد نظر، جنس مورد نظر تعویض یا پس گرفته می شود.

قيمت فروشگاه )تومان(نام كاال
6900دستمال 4 قلو توالت

8200صابون گلنار
9400ماست دبه قرمز آویسا

10800مایع دستشویی 2 ليتري رایش
28800دستمال 10 عددی اقتصادی خانواده 
13500 ماست دبه سون )2/2 كيلویی( 

12900رب سحر شيشه ای
4500تن ماهی پادنيا 180 گرمی

محل توزیع بسته حمــایت غــذایی) سبد کاال(

خريـدار کيف و 
کفش، لباس هاي

زنانه، بچگانه، دست دوم 
شـما به صورت کیلویي

09129407870

تهیــه غــذاي 
برادران هاشمی 
سـفارشـات  جهت 
مجالس و مدارس ها 

پذيرفـته  می شود
09189132215

وع
من

ا م
يد

اک
ی 

غات
بلي

س ت
ما

ت

تعــمیر و اجــرای
 کرکــره بــرقی

جک بازويی و ريلی
بابهترینکیفیتوبهترینقیمت
نصــبوراهاندازیدریكروز
اقــساط(  و  )نقــد 
09182104507 وعمحــمدی 

من
ا م

يد
 اک

ی
غات

بلي
س ت

ما
ت

نیـــازمنــد یـک کارگر 
جهت کار در مرغ فروشي 

.م09364453069
ت

ت.

به یــک خـیاط خانم و 
وسط کار خانم نیازمندیم

.م09375982454
ت

ت.

به تعدادی بازارياب آقا و 
خانم جهت پخش سيـگار 
با سابــقـه کار در ايـن 
زمـينه بـرای نمايندگی 
پخـش سيگار نيازمنديم
081-32652312

پــــذيــــرش آگـــهی  
نيـازمنـدی هـای همدان پيام 

تا ساعت 18 عصـــر مــی باشد
081-38264400

 پيامک نيـازمنديهای 
همدان پيام  10006066



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

شنبه 19 آبان ماه  سال 1397 
شماره2494  ضميمه رايگان شماره 3332    روزنامه همدان پيام

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

در مــکان هايــي نظير حمام، 
دستشويي، آشپزخانه و... با نصب 
پنجره هاي مناسب، امکان استفاده 
از تهـويه طبيعي را فـراهم آورد.

از قرار دادن یخچال و فریزر در مجاورت 
دیـــوار یا پنجره هایي که در معرض تابش 
مستقیم خورشید قرار دارند اجتناب گردد.
شرکت توزيع نيروي برق استان همدان

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

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

آدرس شعبه های رستوران های مجلل رویال 1 و 2:
شعبه  اول: همدان،انتهای خيابان مهديه،نرسيده به ميدان پژوهش 

رستـــــوران مجـــــــــــــلــــــل رويــــــــــــال 1
شعبه  دوم: همدان،دهکده توريستی گنجنامه، طبقه پايين تله کابين گنجنامه 

رستـــــوران مجـــــــــــلـــــــــل رويـــــــــــال 2

09182060790-09188145850
081-38372002-38372001

*مجهزبه3سالنمجزا:سالنهمایش،سالنVIP ولمکده

081-32731015        09187146011

قاليشويي صداقت  با مجوز رسمي
با يکبــــار امتـــحان مشــتري دائـــم مـــا شــويد

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

*
*
*

آدرس:همدان،شهرکبهشتي،خیابانصیادشیرازي،
بنيفاطمه روبرویمسجد

زینالعابدینان09199106800
همدان،خیابانگلزار

گـــروه مـعماري 
کالسكــه چــوبي
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س ت
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ت

*طراح و مجري دکوراسيون داخلي
*طراح و مجري کابينت، کمد ديواري و...

*طراح و مجري سازه هاي فلزي

واهشما
بهدلخ 

اقساط

@kalaske-chobi

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

09372088029
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يد

 اک
ی

غات
بلي
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قالیشویي ناز
شستشوي انواع 

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

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

32548968-32547938
سه راه شهرک فرهنگيان، جنب سردخانه ميالد

شمارهمجوز0172802418

09187130072-09183169361-38251938

)قالیشویی نقشینه(

■ شستشوی انواع فرش، موکت،
 پتو به صورت اعالشويی

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

حومه و...
آدرس: همدان، شهرک اميرکبير، خيابان گلزار
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قیمت ها با 20 % تخفیف محاسبه می گردد

قاليشويی خليج فارس
دارای مجوز رسمی از اتحادیه محترم

ماه هر در طال سکه کشی قرعه همراه شماباشيد برنده بار اين شايــد

*بابهرهگیریازکارکنانمتخصصومجربافتخارداردخدماتخودرابههمشهریانعزیزارائهدهد
*بادریافتهزینهیكبارشستشودوبارشستشوطبقموازینشرعی

وباموادشویندهضدباکتریالشستوشوینماید
* براقنمودنواتوکشیفرشدرمرحلهپایانیشستشوی

32747154-32747844-09187004900-09182061008
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لـــول ميـــبره لـــول مـــيارهسرعـــت،دقــــت،پاکـــــيزگی

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

)شفاف سابق(

شستشوی کالسيک 
همراه با مواد 

شوينده نانو

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

فروش انواع دستگاه های تصفیه آب خانگی 
ویـــژه ســـراسر استـان همدان

081-38322171                                 09186758006

سرويس و تعويض و فيلتر انواع دستگاه تصفيه آب
 با قيمت مناسب و کيفيت عالـی پـذيرفته می شود

آدرس:همدان،خیابانمیرزادهعشقی،مقابلتاالرحافظمرکز

تصفيه آب آکواجوی همدان

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 شريعتي، روبروی بانك ملي کارگشايي، ساختمان 110، طبقه 3

ت.ت.م

خریـــد کتـــابـهای باطله
روزنـــامــه و ســـی دی
آدرس: همدان،خيابان پاستور روبـروی 
وعداروخانه، کتاب شهر 09187102190
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وام یک روزهت
09189117678-09189117262

ديــوارنــويســي 
زيباســازي، نــقاشي
وع09189143492
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وعسوخاری مخصوص تنور را امتحان کنید
ممن

دا 
اکی

ی 
غات

بلی
س ت

تما

تمامی ساندویچ ها تنوری و بدون 

حتــی یک قطره روغن می باشد

پیک رایگان تا محدوده مشخص

دکوراسیون داخلي عباسی

ساخت کابيــنت، کمـــدديواري، 
نازلترين قيمت با  دراور، جاکفشي، 
با مــا تماس بگيريد  فقط کافيست 

هایگالس
HI GLASSES Vacuum

وکیوم
MDF

امدیاف

09182917255

50% OFF


