
آدرس: همدان، ابتد اي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي، ساختمان پيام   شماره 2486   ضميمه رايگان شماره 3317 روزنامه همدان پيامشنبه 28 مهرماه سال 1397

www.Hamedanpayam.com niaz@Hamedanpayam.com

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
■ بيمه كامل اثاثيه

دســـت به ســـياه و ســـفيد نــزنـــيد!!

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  ايـران زمــين
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IRAN ZAMIN

3136081-
09183118683

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

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

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

آگهـــي استـــخدام 
به يک نفر مهندس صنايع غذايي و يک نفر ليسانس 
شيمي جهت كارخانه نوشمک سازي واقع در اسدآباد 

يوســـف آباد نيازمنديم )ترجـيحًا ساكن اسدآباد(
شماره تماس: 09181117322
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امانـت فـروشی 
سعید )پنــاهــی(
 كليه لوازم منزل

 و اداری
راباباالترینقیمتخریداریم

34247850
09188150893

اولين شـرکت در و پنـجره 2 و 3 جداره 
UPVC )تعاونــي( در غـرب کــشور
با12سالاعتباروسابقهكاريوفعالبادستگاههاي)الوماتیكآلماني(
بهارزش1000سهمواقعدرشــهركصنعتيبوعليهمراهباشیشهو
پروفــیلبهصـــورتكامــلیانیميازسهامبــهفروشميرسد

.م09185785476
ت

ت.

قاليــشـويي  اکـبا تـان
تحویل 48 ساعت

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

آموزشــگاه فنــي وحــرفه اي خـالق
 ICDL آیا مي دانید که داشتن مدرك فني وحرفه اي دوره

جهت استخدام در ادارات، سازمان ها و شرکت ها مورد نیاز می باشد.
ثبت نام دوره هاي مختلف كامپيوتر، 

نمايندگی آموزش نرم افزار مالی سپيدار و هلو


 طرف قرارداد كميته امداد ، طرح حکمت نيروهاي مسلح
آدرس: خيابان بوعلي، سر پل یخچال، كوچه مخابرات، آموزشگاه خالق

09185046080 - 32514126-32514166-32532844 IC
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آموزشگاه خالق نماينده بنياد ICDL ايران
مجری برگزاری دوره های ضمن خدمت فرهنگيان

آقاي شيخي 09184080320

پویــا پنـجره 
غـــرب

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

آدرس: همدان،جاده كرمانشاه،باالتر
 از فلکه مريانج، جنب اسقاط خودرو
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شرکـت مواد غذايي اليت شعبه همدان 
به چنــد نفــر ویــزیتور خانم و آقا 
در سطح استان همدان نیازمند است 
حقـــوقپـــایه+پــورسانت+
بیمه+پاداش+هزینهایابوذهاب

09187005200
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09181070367-09189028401

صفر تا صد تعمیرات منازل 
خــود را بـه ما بسپــارید

از بنايی ، سيمان ،گچ کاری ، سنگ ،
کاشی، موزائيک و جوشکاری
و بـرق و لوله کشی و نقاشی 
و کاغذ ديواری و ديوار پوش
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خريدار دو فقره فيش 
حج واجب و خريدار 
ســه فقره حج عمره 

09185828964

.م
ت

ت.

09183129338      081-34285500      34295155

موسسه حمل اثاثیه

باسبدرایگانپارسـيان

وعتضـمين            با مجوز رسمی
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خــريـــدار
انــواع ضـايـعات 
آهن آلومينيوم،مس
به باالترين  قيمت در محل

09120417324 
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تلفن: 081-32532203-5

شرکت بيمه حکمت
جـــهــــت گــستـــرش فــــــروش
 در سراسر استـــان همـــدان بــا 
ظرفيت محدود نمايندگي مي پذيرد

)ارائــهخدماتبیــمهايویژه،مختصپــرسنل
محترمارتشج.ا.اوسازمانهایدولتیوخصوصی(

آدرس: خيابان شريعتي، نرسيده به ميدان شريعتي، 
روبروي بانک اقتصاد نوين
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تاالر پذیـرایي ایثار 
بامدیریتجدیدكاهویيافتتاحشد

09183152096
)با ظرفيت 400 نفر در انتهاي جانباران(
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ثبت نام تورمشهد مقدس آغازشد
حركتهرسهروزیکبار
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

فروش دستگاه هاي 
جوجه کشي

صنعـتي خانگي
09188146105 موالیي
@sadra22222toyor

به یــک نـــفر 
پیــک موتــوري 
جهــت کــار در 
فست فود نیازمندیم

09190135997
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به يــک نــفر 
فرکار جهت کار در 
فست فود نيازمنديم
09190135997
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کلينيک ساختماني عمارت
■ چــوب تــرمــووود 

■ کرکره برقي و جک اتوماتیک

@kilinikemarat09183149683-09381667212

تماستبلیغاتیاكیداممنوع

)هر آنچه نياز ساختمان

 شماســت در يک مجموعه(
■ نما و تابلوی کامپوزیت 

■ نماي سنگ مصنوعي استونیت

دفتر كارخانه: 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

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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09198879081
09010790910
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* گرانبهاترینمایعدنیا

دوره آمــوزشــی تــخصصی
پرورش و تکثير و زهر گيری عقرب

راهاندازیكسبوكارسوددهباسرمایهاندك

*باارائهگــواهینامهمعتــبرمهـارتسازمان
تحقیـــقـاتوآمـــوزشكـــشـــاورزی

*قابلاستفادهدراروپــاوآمــــریکا

3و4آبـــانمـــاه97مــــركــــز
تحقیقاتآموزشكشاورزیاستانهمدان

081-34373593

به یــک کــمک آشـپز
 با سابقه کـاری نیازمندیم

وع09128187971
ممن
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غات
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امانت فروشي 
مهــدي

لوازم خانگي و اداري شما را 
با قيمت مناسب خريداريم 
09188176407-32522719
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رستوران ایتالــیائی چوبین
جهتتکمیلكادرپرسنلیخودبهافرادذیلنیازمنداست
سالن كار شيفت ظهر، حقوق ماهيانه 800 هزار تومان
پيــک موتــوری، حـــقوق تــوافقی+ بيــمه

مراجعه حضوری:همدان، سعيديه پايين، روبروی بانک قوامين
ساعت مــراجعه: 11 ظهر الی 21 شب 081-38331077
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دعـــوتبههمـــکاري
شرکت هنر چوب ژيک

 جهت تــــکميل كــادر اداري خود 
به يک حسابدار خانم با رزومه كاري 
معـــتبر و بـا تجربه نيازمند است

09122615498
آدرس: شهرک صنعتي بهاران

ساعت تماس 18 الي 20

به تــعدادي نـيروي 
خانــم جـهت کار در 
کارتن سازي نيازمنديم
حقوق650هزارتومان
محل كار شهرک صنعتي بهاران
 با سرويس رفت و برگشت 

09188174887

به تــعــدادی 
وردست و وردست 
چرخکار نيازمنديم
.م09362426520

ت
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 كاری
09127059537-09187100121-32569257
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باغ رستوران پايتخت
جهتتکمیلكادرپرسنلیخودازافرادذیلدعوتبههمکاریمینماید:

آشپز و ظرفشور خانم یا آقا، سالن کار،پارکبان، 
باریــــســـتا و شــــاطر تنوری پز نان داغ

حقوق توافقی- مراجعه حضوری
آدرس: همدان، کیلومتر 2 جاده حیدره، سفره خانه، رستوران پایتخت

09038743013تماس:10صبحبهبعد
تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

به يــک فــروشنده خـانم با تجربه 
و داراي روابط عمومي باال جــهت 
فعــاليت در گالري مبل ساهي واقع

 در خيابـان ميرزاده عشقي نيازمنديم 

081-38274050

شهــرک مــدرس، کــوچه معاد، آپارتمان 
جديد ساز، ساخت ساخت 97، حدود 85 متر طبقه 
دوم 3 بر نور، فول امکانات، پارکينگ بدون مزاحم 
تحــويل 30 آبـان رهن کامل 65 ميليون تومان 

081-38291773    09193703744
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آگهـــي اســـتــخدام 
يک شــرکت خــصوصي از نيروهاي 

تخصصي ذيل دعوت به همکاري مي نمايد 
2 نفـر خانـم حسابداركارشناسيارشدوكارشناسي
باسابــقهكــارساعــتكار8:30صبحلغایت17
عصر با سرویس ایاب و ذهاب و مطابق قرارداد قانون كار 

آدرس : شهرک صنعتي بوعلي، بلوار سوم،
 خيابان 19، پالک 129 )مراجعه حضوري(

وع
ممن

دا 
اکي
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س ت
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دفتر: 09189128890-32625770

قاليشويي تابان
كرایه فرش جهت مجالس

شستشويتخصصيانواعفرشهايماشینيودستباف
تحویلدراسرعوقت

سرویسرایگان
)در صــورت نارضایتي مشــتري 
شستشو مـجدداً  انجام مي شــود(
آدرس: همدان، بلوار بسيج )فرودگاه(، كوچه گمرک

بامجـــوزرســـمــی

ساخت کابینت
 و کمد دیواري 
بابهترینیراقآالتترك
باپایینترینقیمتبازار

09358330649
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اکي

ی 
غات

بلي
س ت

امتیاز نمـــایندگي فــالفل سلف تما
سرویس مامان جون به دلیل مهاجرت
 با کلیه امکــانات واگــذار مي شود
)لطفــاخــریداران
واقعيمراجعهنمایند(

آدرس: همدان، ميدان باباطاهر 
جنــب بسـتني حاج عباس

.م
.ت

ت

خـريدار ضايعات 
بــه صـورت 

جـزئي و کـلـي
 با باالترين قيـمت 
درب مــنــزل

 با وزن کشي دقيق 
09395628120
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امانت فروشی
ســرگذر
081-32531510 
ع09373801275
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ی ا
غات
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س ت

ما
ت

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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ی

غات
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ت

امانت فروشي سعید خریدار فرش 
دستباف، تلویزیون، یخچال و...
09335804094-09183118767



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

شماره تلگرامی واحد نيازمندی: 09105398964
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نيـاز بـه چند کارگرو تعويض
 روغنــی حـرفه اي جهت کار 
در کــارواش نيــازمنديم 

وع09183188202
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

امـالک شـهر
پذیرش آگهي به صورت 

تلفــني از ســطح شهر

هنرستان، روبروی درمانگاه كمال آباد
09198116606 صالـــحي
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به یک خانم جوان ترجیحًا خريد،فروش،رهن ، اجـاره
مجرد جهت کار در کارگاه 
تزئینات چوبي نیازمــندیم 
)حوالــي بـرج تنديس(

ساعت تماس 16 الي 21
.م09013980101

ت
ت.

يک باب مغازه تجاري 
بلــوار مــدنــي

 28 متر همکف، 28 متر 
زيرزمين، 7 متـر بالکن 
بـه فـروش مـي رسد 

.م09123031396
ت

ت.

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

 روبروي باغ تاالر راز رنگین کمان، قواره دوم ماشین رو و امکانات 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 امکانات دیگر با چشم انداز بي نظیر و ابـــدي فقط
 باب تفریح قابل معاوضه با آپارتمان یا زمین مسکوني جاي خوب شهر قیمت نقدي 400 میــــلیون تومان

09305471636

بلیغاتی اکیدا ممنوع
تماس ت

ساختــماني 2 طــبقه، اداري، صــنعتي 
واقع در کیلومتر 6 جاده تهران نرسیده به
 کارخانه شیشه بر جاده اجاره داده مي شود.

09188119891

.م
ت

ت.

081-38234634

امـالک 
عــارف

آدرس:هــمدان،مــیدانجهاد،
خیابــانعــارفقـــزوینــی،
جنــبادارهآبوفــاضالب

.م
ت

ت.

به تعدادي طراح و لعاب کار خانم 
جــهت کار ميناکاري نيازمنديم 
)با سابقه کار( 09188125057

ت.م
ت.

به يک پرستار خانم
 20 الی 35 ساله نيازمنديم

09908116023

فوریفوری

امالك نیکان
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

به تعـدادي نيـروي 
کار آقـا جهت کار در 

بستني فروشي نيازمنديم 
)مراجعهحضوری(

آدرس: بلوار بعثت روبروي 
استخر آبياران، بستني نعمت 

شرایـط استــخدام: 
سن 18 الي 25 سال 

ساعت مراجعه 6 عرص به بعد

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به یــــک آقـــا کــارشناس 
حقـــوق   نـــیازمـنـــدیم 

ت.م09039835694
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 3 نفر کارگر خانم جهت 
کار شـستـشو و تراش سفال 
نیازمنـدیم  09188129399

.م
ت

ت.

به یک نفر فروشنده ی خانم 
جهــت کــار در مغازه 
پالسکــو  نیـازمنــدیم 
)مراجـعهحـضوري(
استقالل،  آدرس:همدان،پاساژ 

طبـــقة زيــريــن 

وع09217891342
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به یک حسابدار خانم ترجیحًا 
ساکـن بلــوار عالقبندیان 
نیازمندیم 09188150179

.م
ت

ت.

به تعدادي خانم جـهت کار
 در توليدي شلوار نـيازمنديم

)امامزاده عبدا...( 09353559074

ت.م
ت.

به چند نفر کارگر آقا جهت 
ریخته گري کارگاه دوغابي 
.منیازمندیم  09189023209

ت
ت.

به يــک فــروشنـده با تـجـربه 
آقا ترجيـــحا   بازنـشسته نيازمنديم   

 ساعت کاری 3 شب الي 12 ظهر 
.م09181115648

ت
ت.

به یــک نــفـر 
طراح گرافیک خانم

 با تسلط  کامل به ُکرل 
و فتوشاپ نیازمندیم
09188177290

به تعـدادي نـيرو 
جهت کار در کابينت  
PVC   نيازمـنديم 
09188171981

آژانـس ديبا
به تعــدادي راننـده

 با اتومبیل جهت سرویس 
اداره نیازمــند اسـت 

09183180096

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

ارتفــاع سقـــف 5 متـر 
برق 3 فاز، آب، برق، گاز 
وع09185411850

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

به يک صنـدوقدار خانم و 
تعدادی سالـن کار و نيروی 
آشپزخانه آقا جهت کـار در 
يک فست فود معتبر با حقوق

 و مــزايای کافی نيازمنديم
.م09189074086

ت
ت.

به دو نفر کارگر ساده خانم 
نيازمنديم محل کار شهرک 
.ممدني 09185447465

ت
ت.

به تعدادي خانم و 
آقا ترجيحا زير 30 
سال جهت کـار در 
رستوران نيازمنديم 

.م09358890979
ت

ت.

به یک خانــم مجــرد
 با ســابقه فــروشندگي 
جهت شیفــت عصر 24 

ســال به بــاال نیازمندیم 
آدرس: خيابان جهان نما
 برج تجاري جهـان نما
.م09188120988

ت
ت.

به یـــک کبـــاب پــز ماهر و 
کارگــر ســاده جهــت کار 
در رستــــوران نـــیازمندیم 

ت.م09188142553
ت.

به يــک رانــنده لـودر 
بازنشســته نــيازمنديم 

ت.م09188119891
ت.

به تعدادي کارگر ساده جهت 
کار در کارگاه نقاشي اللجين 
نيازمنـديم 09189161270

.م
ت

ت.

به 2 نفـر فروشنده خـانم 
نیازمندیم )پاسـاژ قـدس،
 طبقه همکف، کیف متین(

.م
ت

ت.

به يک فروشنده خانم  مجرب نيازمنديم 
پاساژ استقالل، طبقه زيرين 

09188110655

ت.م
ت.

به يک مربی خانم جهت کار در مهـدکودک 
نيـازمنـديم   )حــوالی ســيلـو( 
حقوق 200 هزار تومان )ترجيحًا مجرد
ت.م و با سابقــه کار( 09185466387

ت.

به تعدادي نيروي
 لعاب کاربا تجربه و 

تميز کار نيازمنديم
)حوالــیجانــبازان(

09374140336 

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

يــک عـدد سوله 
مـرتـب   جهــت 

مواد غذايي و دارويي 
اجاره داده مي شود 

.م09308431080
ت

ت.

به تعــدادي  پيک 
موتوري براي کار در 
فست فود  نيازمنديم

.م09358890979
ت

ت.

به دو نفــر وسط کار 
خانــم و یـــک نــفر 

چرخکار خانم نیازمندیم 
)تســویههفــتگي(

09355206898

.م
ت

ت.

به تعــدادي رانـنده با خودرو و پي کاپ 
کاپرا، مزدا دو کابين به صورت 24 ساعته+ 
بيمــه با حـقوق باال در همدان نيازمنديم 

09188128272
وعساعــت متــاس: 8 صبح ايل 13

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

به  مسـلط  خــانم  نفر  چند  به 
کار  جهت  فيلم  تدوين  و  فتوشاپ 
نيـازمنــديم عکاسي  آتليه  در 

وع09188146900
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت به 2 نـــــفر خـانــم جهت 

بسته بندي گز و شکالت نیازمندیم 
09188149179-09183106084

ت.م
ت.

به يــک پيک موتوري 
جهــت کـــار در 
تهيه غـذا نيازمـنديم 
)تهیهغذايبهرامي،
شــهركالــوند(

09188117288-09364228344

.م
ت

ت.

به يک فروشنـده 
خانم جهت کار در 
کيف فروشي واقع 
در خيابان بوعلي 
نيـازمـنديــم
)با حقـوق بـاال(
وع09198115513

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

به 15 نــفــر 
نیـــروي آقـا 
جهت پــخش 
اخطــار قطع 
نیــازمنــدیم 
09120814350

استــخــدامي
 در بیمه پاسارگاد

09198117453
ـ مدیر آموزش  و فروش  اميدی خادم 

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

روزنـامه همدان پيام
 و چاپخانه پيـام رسانه

جهــــتطـــرحكـــارورزيادارهكارو
تأمیناجتماعيكارورزميپذیردرشتههاي

موردنیازبهشــرحزیرميباشد.
1- حقوق                       2-برق     3-بازاریابي  4- حسابداري                  

5-انبارداري           6-گرافیک     7- مدیریت
ساعت مراجعه: همه روزه 9 صبح الی 13 ظهر
آدرس:همدان، خيابان مهدیه روبروی 
دبيرستان شریعتی، واحد 4 کارگزینی

به یــک ظرفشور
 با تجـربه جهت کار 
در تهیه  غذا شهرك 
الونــد  نـیازمندیم

09187000331

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

به 2 نــفر کارگر ساده آقا جهت کار 
در دوغابی شهر اللجـين نيازمنديم
) تا عــيد( تمــاس از ســاعت:
6 عصـر تا 9 شـب 09189106064

بــه تــــعــدادي وردســت 
چــرخکار، اتوکـار مزدي دوز آقا 
یا خانــم جـــهت کار مانتــو  
.منیــازمــندیم 09130939230

ت
ت.

به يک نيرو آقا و خانم جهت 
کار در کارگاه سفال نيازمنديم 

ت.م09188103530
ت.

به یک نفر مهندس نفت به 
صورت پاره وقت نیازمندیم

09187113894

به يک همکار آقـا داري جــواز 
کسـب نيازمنديم آدرس:شهرک 

ت.مبهـشــتي  09184074671
ت.

نيروی سمپل
شرکت پگاه همدان
بهمنظورسمــپلمحصوالتخودبه
یكنفرنیرویخانمبافنبیانوروابط
عمومیباالدعوتبههمکاریمینماید

متقاضيان می توانند به صورت حضوری 
به آدرس ذيل مراجعه نمايند: همدان، بلوار 
شهيد سردار  همدانی ) فرودگاه(،جنب 
كارخانه خوش نوش،شركت شير پگاه همدان

بازار گستر پگاه شعبه همدان

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به تــعــدادي 
چرخکار و وسط کار 
خانـم نيـازمنديم 
)با حقـــوق عــالي( 

09309714926
به یک فروشـــنده خـــانم

 با روابط عمومي باال جهت کار 
در فروشــگاه رفـــاه غرفة گل

 ساعت کاري 16 الي 23 نیازمندیم 
مراجعهحضوري،گلفروشی
شهــرزادچـهارراهسعیدیه

ساعت مراجعه 17 الي 19

به يـک نفر کارگر 
سـاده جهت کار در 
رستوران نيازمنديم

09187010136

به یک نفر منشي خانم 
جهت شیفت بعدازظهر 
مطــب  نیـــازمندیم 
مراجــعهحـــضوري
شنــبهبعــدازظهر

آدرس: همدان،خيابان بوعلي، ساختمان 
پزشکان آراد، طبقه سه واحد 32

يک رستـوران مـعتبر جهت همکاري به افراد 
زير با حقوق و مزايا عالي + بيمه نيازمند است

شرایط تعداد سن جنسيتسمتردیف 

حداكثرآقاپيک موتوري 1 
داشتن مدارک 3 نفر  20 تا 35 سال 

معتبر 

سالن كار 2
حداكثرآقا)گارسون(

-3 نفر  20 تا 35 سال 

آشپز ایراني3
حداكثرآقا و فــرنـگي

با تجربه و 3 نفر  20 تا 35 سال 
ماهر 

ساعت تماس: 19 الي 14 و 17 الي 20
081-38371553    09050483630

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

آگهـــي استـــخدام
شرکت زنبورداران بغراطي در نظر دارد جهت تکميل 
نيروي انساني خود يک نفر خانم با مدرک کارشناسي 
صنايع غذايي را به عنوان مسئول فني استخدام نمايد.
لذاواجدینشرایطميتواننددرساعاتاداري
باشماره36423833تماسحاصلنمایند.
آدرس: همدان، رزن، دمق ابتداي بلوار امام

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

ک مــــال ا
مـجلل کلـــبه   

فـــروش،آپــــارتمان  پیــش 
زمانی، شهید  واحـــدی  تـــک 
4میلیون، 4طبــــقه،متــــری
اول68مـــتـــری، طبــــقه 
طبقـــه)2,3,4(80مـــتری

فروش آپارتمان بلوار خرم رودی،
تک واحدی132متری، طبقه5
فـــول امـکانات،کلیدنخورده،
3خواب،پارکینگ اختصاصی،

594/000/000
فروش آپارتمان 128متری، 
بلوارخرم خرودی،بسـیار شیک
 با امـــکانات عـــالی،3خواب،

60میلیون رهن طبقه5 تک واحدی
537/600/000

ملک فروشی گلچهره سنـد دار
401متـــری،3 واحــد مــجـزا، 
دوتا 180متری یه واحد 100 متری
1/500/000/000 میلیون تــومان

فـروش  آپارتمان

آپارتمان فروشی تک واحدی 4ونیم طبقه 
واقع در بر بلوار بهادربیگی،دارای

 سه طبقه  80 متری و یه سوییت 
قیــمت1میلـــیارد 30متــری، 

خانه به متراژ400متری واقع در گلچهره 
سه واحد مجزا مناسب بـــرای زنـــدگی 
3 خـــانوادهقیمت کــل 1/500/000/00

خانه سه طبقه پاسداران متراژ زمین 235،
و زیر بنا هر طبقه 140متر

 قیمت کل 850 میلیون تـومان

آپارتمان فروشی بر اصلی زمانی 
104متری،طبقه 4 فول امکانات،

سال ساخت94  520میلیون تومان

آپارتــمان فـــروشی باباطاهر 
87متری طبقه3 دارای پکیج، 

پــارکینگ اختصاصی، 30میلیون 
وام شیرآالت،تحویل برج8 

قیمت252میلیون

آپارتــمان  فـروشی کوالنج
80متری طبقه2،کف پارکت
MDF کاغذ دیواری،کابینت
کولــر آبــی،  فاقد آسانسور 

340مــیلیون قیــمت

خیابان شهید زمانی
081-38277712

با مدیریت برق زدگان
09225907562

اجاره آپارتمان روبـروی چهار راه 
کبــابیان 140متری تک واحدی
 فـول امکانـــات2خــواب طبقه5
رهـــن کــامل 110/000/000

اجـــــاره  

فروش آپارتمان بر اصلی جوادیه.طبقه دوم 
فول امکانات.دارای پارکینگ،آسانسور،کمد 
دیواری، کولر آبی،کابینت MDF و سال 
ساخت93.سند ازاد.قیمت 231میلیون تومان

بــورس انـــواع

کاغذ ديواري هاي ايراني و خارجي
باقیمتبسیارمناسب

نقاشيسقفرایگان،قرنیزرایگان
پخشكاغذ)كليوجزیي(

تخفيف ويژه كارمندان طرف قرارداد با دانشگاه علوم پزشکي 
و آموزش وپرورش در اقساط 10 ماهه

خيابان عالقبنديان، روبروی دبيرستان عالقمنديان، 
دكوراسيون ماندگار

09180054172-09189073298-32747197
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ت

متفــرقهمتفــرقه

به یــک نفــر منشي 
خانم مسلط به برنامه 
3D مکس به صورت 
نیمه وقت نیازمندیم 
وع09186777340

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

به تعدادی ويزيتور حرفه ايی 
بيــمه بـا پـورسانت عالی 
ت.منيازمنديم 09383645135

ت.

 با قيمت مناسب
)دستگاه دیجيتال 50 الی 65 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  25 هزار تومان، المپ 50 وات 
كم مصرف  10 هزار تومان، آیفون  2 طبقه صوتی 100 هزار تومان،جاروبرقی،
چای ساز، آنتن برقی، اتو مو، ریش تراش، سشوار، بند انداز و انواع لوازم برقی به فروش می رسد(
09182117955 باباطاهركوچهسماواتیان آدرس:همدان،خیابان

توجهتوجه

حواله نفت را به صورت رايگان 
از شـرکت نفت بگيريد و به ما 
وعبفــروشيد 09187119146
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بلي

س ت
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ت

راهــبــند 
فروش، نصب و تعميرات

وع09189028401
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

پــذ يـــرش 
آگــــهـــی  

نيــازمنـدی هـای 
هـمـــدان پيـام 
تا ساعـت 18 عصـر 
بـــاشـد مــی 
081-38264400

 پیــا مــک 
نیازمنـدیهای 
همدان پیام
10006066



niaz@hamedanpayam.comایمیلارتباطبانیازمندیها
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بیـمه ما نمایندگي محمد ظاهري
صدور انواع بيمه نامه شخص ثالث و بدنه اتومبيل

آدرس: خيابان شهدا، نرسيده به فلکه چاپارخانه، جنب بانک سينا
081-32667897      09187074985
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اقـســاط 7 مــاهـه

آموزش رشته های 
پايـه و تخـصصی

 مراقبت، زیبایی و خیاطی شهریه اقساط، 
مدل رایگان با ارائه مـــدرك معتبر
 فنی حرفه ای زیر نظر مــربی با سابقه

09334175791-09188115825
.م081-34420116

ت
ت.

خریدار وام ازدواج و...

وع09182148891
ممن

دا 
اکي

ی 
غات
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نمايندگی نانو 
در هـمدان

تهــیه و تــوزیــع و اجــرای 
محـــصـــوالت نــانـــو
آببندی،آبگریزیوضدآب

سازی،آببندیاستخروپشتبام،
حوضچهحماموسرویسبهداشتی

بدونتخریب،آبگریزینما،كاشیو
سرامیك،آجروسیمانوشیشهاتومبیل

09183155485

.م
ت

ت.

آمــوزش
حسابداری عملی و کاربردی 

همراه با معرفی به بازار کار
صــد در صــد تــضمینی
09101364001
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ما

ت

دکوراسیون داخلي عباسی

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

هایگالس
HI GLASSES Vacuum

وكیوم
MDF

امدیاف

09182917255

اقــــســـاط 3 مــــاهـــــه
50% OFF

تعميرات انواع 
لبـاسشويي
فقط در منزل
خيابان شهدا نظربيگ
نـــادری

وع09186108405
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يد

 اک
ی

غات
بلي
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وام یک روزه
0 9 1 8 9 1 1 7 2 6 2
0 9 1 8 9 1 1 7 6 7 8

مرکز مشـاوره خانـواده سالمت 
ارائـهانواعخدماتمشاورهاي،زوجین،
پیــشازازدواجواختالالتیادگیري

آدرس:همدان، ميدان بوعلي، ابتداي كوالنج، طبقه فوقاني، لوازم التحرير هنر 

@khanevade_salamate09184079812
081-32512626

.م
ت

ت.

صنایع چوب رحیمي
دكوراسيون اداري، تجاري، 

كابيــنت و كــمد ديواري
سرویسعروسونوزاد
دربچوبي)نقدواقساط(

09188179355

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

خــريــداريم
09186531232
081-32515783
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کاشـت ناخــن 
فقط 60000 تومان 

آموزش تخصصي )از صفر تا صد(

فقط100هزارتومان

09185905652
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وام
ضمانت

ساعت تماس 16 الي 20

پذیرفتهميشود

09188130531
وام

ت
نوب

با 

بهترين 
خريدار

يک دستگـاه تاکـسي پيکان ويژه 
خط آرامگاه- امام زاده عبدا... به 
مبلغ ماهيانه 570 هزار تومان اجاره 
وعداده مـي شـود 09189065815
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غات
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ت خریـــد کتـــابـهای باطله
روزنـــامــه و ســـی دی
آدرس: همدان،خیابان پاستور روبـروی 
وعداروخانه، کتاب شهر 09187102190
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به یـک ضامن کـارمند
 با گواهي کسر از حقوق 
جــهت وام 20 میلیون 
توماني با پورسانت عالی 
با تضـمین بانکي و سفته 

وع09182917255
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شرکت خدماتي پدرام روشن فراز
مجريكلیـهامورنظـافتيبهصورتقرارداديدرسطحشهرهمدان

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، گچکاري با کادري با تجربه 
لوله کشي گاز تفکیک 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...(

مامفتخریمبابیشاز18سالسابقهكاري
درخدمــتشهــروندانگراميهستیم

081-34223765-09186100355
09182707850 -09388119371

09186125797

همیشهبهگشتباشایستهگشت
دفتر خدماتي مسافرتي شایــسته گــشت

طرف قرارداد با فرهنگيان و کارکنان دولت

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

 *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

و
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ی ا
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بل
س ت

ما
ت نماينده رسمی سازمان بازنشستگی کشوری در استان همدان

نماينـدگي و نـصب و 
فـروش انواع ايزوگام 

دليجـان و هـگمتانه

درجه يک
09189147002 گوهري

 فقط با نصب  از متري 16000  تا 20000 تومان

خریدار انواع ضایعات و آهن 
آالت، لوازم خانگــی، درب

 و پنجره های آلــومینیومی، 
شوفاژ خانه، رادیاتور و پکیج

09187004525 زراعتی
09184059424 کریمی

بـــهتـرین 
خــریــدار

ضايعات آهن، آلومينيوم 
و فلــزات رنـــگي

دردربمنزلشما
09187125336

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

فرصتراازدســتندهید-كیفیتوقیمترامقـایسهكنید

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
3400نوشابه كوكا كوال

8200صابون گلنار
13500ماست دبه سون )2/2 كيلویی(
10800مایع دستشویی 2 ليتري رایش

8400دستمال 4 قلو توالت 
1950پودر ژله

4500 تن ماهی 180 گرمی پادنيا
12900رب سحر شيشه ای

6500تن ماهی كالچر

محل توزیع بسته حمــایت غــذایی) سبد کاال(

نقاشي ساختمان 
رنگ روغني متري 4500 تومان 

رنگ پالستيک متري 3500 تومان 

با کيفيت عالي و تضمين 
09035340232
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فـــروش
پراید صندوقدار، مدل88، 

دو گانه سوز، بيمه یک سال، 
تخفيف بيمه كامل، فنی به 

شرط، ماشين فوق العاده سالم
09187122185

یک عدد کیف حاوي مدارك 
)گواهي نامه- کارت ماشین بیمه 
ماشین و...( به نام آقاي ســعداله 
حسني حامي گمشــده   اســت 
ازیابندهتقــاضامــيشودضمن
دریافتمژدگانياطالعرسانينماید

09186078747

تخريب ساختمان و خاکبرداري 
با کليــه مسـئوليت اجـاره
 بيل مکانيکي بزرگ و کوچک

09188114313
09123440787
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زینالعابدینان09199106800
همدان،خیابانگلزار

گـــروه مـعماري 
کالسکــه چــوبي
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*طراح و مجري دکوراسيون داخلي
*طراح و مجري کابينت، کمد ديواري و...

*طراح و مجري سازه هاي فلزي

واهشما
بهدلخ 

اقساط

@kalaske-chobi

وام
يـک روزه 

09219238689
09900205921

سرمایه گذاري از شما 
تضمین بازپرداخت 
سرمایه و سود از ما
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فـرش هــای 
نو و کهنه شما را 
خــريـداريم

09187089782
09358199394

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

تعــمیــرات 
مبــل عـــلي
شماره تماس: 

09186716101
و یا با آیدي زیر پيام دهيد
@mobeghaderi

@hamedanmobali
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امـانت فروشي 
بــرزگــر 

لوازم منزل شما 
را بـا بـاالترين 
قيمت خريداريم
09188127175
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ت طراحی سايت فروشگاهی

طراحـی سايـت خبری
طراحـی سايـت شرکتی
طراحی سايت شخصی و...

.م09198848404
ت

ت.

نقاشي ساختمان
رنگروغني،پالستیك،
اكرولیك، كالر، مولتي
بــهترینكیـفیت با
قـیمت نــازلترین و

وع09104485919
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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

شرکت خدماتی و نظافتی
  همیار گستر هگمتان 
انجام كليه امور نظافتی

شامل: نظافــت مجتمع هاي مسکوني، شركت هاي 
دولتي و خصوصي، ســالن هاي ورزشي، كاربيني 
منازل، مهمانداري، اعزام آبدارچي، خدمتکار، 
نگهبان، سرايدار، راننده به صورت قراردادي 

شستشوي صندلي ماشين با دستگاه و مواد 
شــوينده، شستشوي مبل و فرش بادستگاه  در 

منزل شما و انجام كليه امور ساختماني شامل نقاشي 
ساختمان،خدمات نصب و نگهداری آسانسور،پله 
برقی و باالبــر، نصب و تعمير كركره برقی،برقی 

كــردن كركره های قديمی، امور باغبانی و...

كلیهنیروهادارایضمانتمعتبروبیمهحوادثمیباشد
 آدرس: همدان، بلوار مدني، ابتداي خيابان  15 فروردين،

 كوچه زندي ها، جنب باشگاه بدنسازي 
09109005103-32623184 فرماني

تامین نیروی انسانی خانم و آقا جهت نگهداری از سالمند، 
کودک و بیمار اعزام نیروی خانم و آقا جهت مراسمات
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حمــل و نقـــل اثــاثيه منــزل درون شهری
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ماهـانه 20 مـیلیون سرمایه   با 
 5 میلیـون در آمد داشته باشید

ساخت وراه اندازي خط توليد کوره هـاي 
با  کبابـي  و  ليـمو  صنعــتي زغــال 
باالترين کيفيت و ســـودآوري بـاال

09183192271
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امالك مهستان همدان
افتخارداردكهدرخصوصكلیهخدماتمسکن
فروش،اجاره،مشاركتدرساختومشاوره
رایگاندرخدمتهمشهریانعزیزهمدانباشد

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

@amlakmahamedan www.mahestan 811.ir
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081-32715042    09189113364

تجهیزات آشپزخانه
بابرترینبرنـدها

بورس انواع هود، سينک گاز، فر روشویي
 و آیـــنه بـــاکـــس و شــيــرآالت

شركت كاليبرگ 
شركت ونون

آدرس:همدان، بلوار شاهد، پايين تر از حسينيه ارشاد، فروشگاه مشکات

foroshgah_meshkat

نمایندگي

081-32731015        09187146011

قاليشويي صداقت  با مجوز رسمي
با يکبار امتحان مشتري 

دائـــم مـــا شــويد

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

*
*
*

آدرس:همدان،شهركبهشتي،خیابان
صیادشیرازي،روبرویمسجدبنيفاطمه

موسسه ماهور
*مشاوره و ثبت انواع شرکت، برند و عالئم تجاري 

آگـــهي  انـــواع  ثبـــت  و  *تنظـــیم 
شرکت  تغــییرات 

بــــازرگــاني کارت  تمـــدید  و  *صـــدور 
اورژانس، از باالتر شعــبههــمدان:خیابانپاستور
واحـــد6 55طـــبقهســوم ســـاختـــمان

تلفن: 38268278 و 09382838289
شعبهبهار:خیابانامامچهـــارراهفــرهنگ

تلفن: 2- 34508880 و 09185048880

قالیشویي ناز
شستشوي انواع 

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

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

32548968-32547938
سه راه شهرک فرهنگيان، جنب سردخانه ميالد

شمارهمجوز0172802418

قاليشويی خليج فارس
دارای مجوز رسمی از اتحادیه محترم

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

*بابهرهگیریازكاركنانمتخصصومجربافتخارداردخدماتخودرابههمشهریانعزیزارائهدهد
*بادریافتهزینهیكبارشستشودوبارشستشوطبقموازینشرعی

وباموادشویندهضدباكتریالشستوشوینماید
* براقنمودنواتوكشیفرشدرمرحلهپایانیشستشوی

32747154-32747844-09187004900-09182061008
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لـــول میـــبره لـــول مـــیارهسرعـــت،دقــــت،پاکـــــیزگی

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

)شفاف سابق(

شستشوی کالسیک 
همراه با مواد 

شوینده نانو

به جمع سریع ترین ها بپیوندید

طرح مودم اجاره اي ايرانسل

*تنها با پرداخت روزانه 700 تومان

اطالعاتبیشتربامراجعهبه:
همدان،میدانامامخمینی،ابتدایخیابان

شریعتیجنببانكملتمركزی

فروشـگـاهومــركـــز
خـدماتمشتركینایرانسل

ايرانسل بزرگترين اپراتور ديتاي ايران

www.irancell.ir

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

09372088029
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081-34235297-34277494-09187034042

قاليشويی فنی بحری برتر سال 93
درتابستانوزمستاندرخدمتشماست

تمیز،فوری،ارزان
دیگر نگران خشک شدن فرش هایتان نباشيد

حتی در سردترین فصول سال با دستگاه های تمام اتوماتيک فرش های شما خشک خواهد شد

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 اميركبير، خيابان گلزار
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قیمت ها با 20 % تخفیف محاسبه می گردد
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