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تلفن
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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

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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تی

يغا
تبل

س 
تما

IRAN ZAMIN

3136081-
09183118683

کم مصرف ترين بخاري برقي جهان با فناوري نانو 
شمــاره ثبـــت اختــــراع: 93240
گرمـــادهي 4 شـــوفـــاژ آبي

حـــذف: پکــيج، گاز، لوله کشي و تأسـيسات 
درصـــد     99 حـــرارتــي  رانــدمان 

مــلــي  تــولــيد   
2/5 کـــيلوگرم وزن: 

09180848465 طاهري
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غات

بلي
س ت

تما

@NANOHAMEDAN

فروش ویژه درب و پنجره هاي دو و چند جداره
بزرگـترين واحد توليد کننده درب و پنجره
 UPVC و آلـومينـيوم )ترمال بريک(

با بهره گيـري از 3 فاز کارخانه تمام اتوماتيـک
بــالــغبـر

15شعبهفروش
درسراسرکشور
سامــانــه صـداي 

مشتري 09180125573

کا شرکت تنديس گستران ال وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

تبلي
س 

تما

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

امانت فروشی
ســرگذر
081-32531510 
وع09373801275

من
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 اک

ی
غات

بلي
س ت

ما
ت

کــود پاييــزي درخــتان
خدمات كشاورزي پالیز

با مجموعه كاملي از كودهاي 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

ساخت كابینت
 و كمد دیواري 
بابهترینیراقآالتترک

قيمت متری 488 هزار تومان به باال 
09358330649
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خريدار انواع ماشين هاي 
فرسوده با باالترين قيمت 

09189154018
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خريدار باطري هاي 
داغـي )کـهنه(

اعمازباطريهايوسایلنقلیه،
شرکتها،شهرداري،مخابرات،بانكها

)به صورت نقد(
.م09128626920

ت
ت.

به یك آشپز جهت 
كـــار در تــهــیه 
غــذا   نــیازمندیم
09186022533

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

خريدار ضايعات آهن آلومينيوم، 
مس به بــاالترين قيمت در محل 
09306589032-09186767266
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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
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09185436800

فروشگاه پوشاك زنانه
 و بچـگـانه کـورش

10 الي 25 هزار تومان
ارزان سراي واقعي

آدرس: هـــمــدان،ورودي اصـــلي
 شهرك مدني، پايين تر از شيريني فدك

@poshak kourosh

081-34270286      09188149689

کابينت مهرداد
ازتولیدبهمصرفبامناسبترینقیمت

تولیدکنندهانواعکابینتهايمدرنآشپزخانه
کمددیواري،چوبي،فلزي،وکیومو...

با كیفیت عالی
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ت
آقاي شيخي 09184080320

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

آدرس: همدان،جاده كرمانشاه،باالتر از فلکه مريانج، جنب اسقاط خودرو

وع
من

دا م
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

نقاشـي ساختمان 
رنگ روغني متري 4500 تومان 
رنگ پالستیك متري 3000 تومان 
)باکیـفیتوتضمین(

09372088029
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کلينيک ساختماني عمارت
■ چــوب تــرمــووود 

■ كركره برقي و جك اتوماتیك

@kilinikemarat09183149683-09381667212

تماستبلیغاتیاکیداممنوع

)هر آنچه نياز ســاختمان

 شماســت در يک مجموعه(
■ نما و تابلوی كامپوزیت 

■ نماي سنگ مصنوعي استونیت

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 تعدادی نیسان یخچال دار 
جهـــت پــخش نـیازمندیم

09184414260

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

09185436800 زارعـی
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استــخـدام
یك مؤســسه نیـمه دولتي 
نیازمند 2 نفر فروشنده آقا با 
مدرك حسابداری  مي باشد

09189081618

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

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

در كــــارخانه تــــولیــــد مــواد غذایی

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

دفتر پيک موتـوري 
پيشتاز انجام کـليه امور 

روزانـه شــما  تنها با 
پرداخت 3هـزار تومان 
آدرس:همدان،آرامگاه
بوعلی،ادارهپستمرکزی

32533939
32533737

آگهـــي استـــخدام
یك فســـت فــود جهت تـــكمیل كـــادر

 خود به افراد ذیل نیازمند است
1- شاگرد نيمه ماهر                  2- پيک موتوري

09190135997
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به 2 نفر شینیون كار 
حرفــه اي جـهت 
كـــار در سـالـن 
زیبایـي  نیازمندیم
با حقوق و درصد عالي

081-32671091
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كافـــه فســـت فود كـــلیز
جهت تكميل كادر خود به تعدادي سالن كار، پيک موتوري، 
نيروي آشپزخانه، سوخاري زن، پيتزازن، برگرزن، نيروي 
كافه، باريستا، كانتركار و ظرفشور به صورت تمام وقت و 
نيمه وقت آقا و خانم با حقوق و مزاياي كافي نيازمند است

مراجــعه حضـــوري
ميدان جهاد، ابتداي خيابان ميرزاده عشقي

وعكافه فست فود كليز
من

دا م
كی

ی ا
غات

بلی
س ت
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ت

فــــوری
به چنــد نفر نيروی خــانم

 جهـت کار در کارخانه سفال و 
سراميک در اللجين نيازمـنديم

09021105116
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 09183121805 ناصری    09184111013

ویـالیی،مسکونی،صنعتیومرغداریوآالچیق

سقــف های 
شيــروانی

ســـاخت  و  طراحـــی 
و اجرای انواع سازه های فلزی

از طرف حسینهمسر عزیزم تولدت مبارك

ليالي عزيزم
امـــروز، سال روز ميالد توست و من هنوز 
همچون تمام سال هاي گذشته در حيرتم از 
داشتـنت. در كنار تمام داشتــه هــایم
 تنـها تو دلـيل كافي خوشبختي ام هستي

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

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

09391114978 انتقادات: 

فــروش 
طــبقه اول
 از منـزل مسکوني دو طبقه 
حيـاط دار به متـراژ 207 متر 
قیمت 300 میلیون تومان 
در محدودة اول خيابان اراک
09185868236

09188173307

طراحي و اجـراي 
انــواع شـومـينه

 و بـاربـي کـيو
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تما

آموزشگاهتعمیراتموبایل

با 13 سال سابقه درخشانعالءالدين

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

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

ت.ت.م

نيازمــند ضامن جواز کسـب دار 
و يا کـارمند با فيش کسر از حقوق 
)جهت اخذ وام 5 ميليون توماني(
ت.مبا پورسانت عالي 09219103577

ت.

وام
ضمانت

ساعت تماس 16 الي 20

پذیرفتهميشود

09188130531
وام

ت
نوب

با 

بهترين 
خريدار

خريد و فروش ملک شما در کمترين زمان ، کاملترين فايلينگ 
آپارتمان ، خانه وياليي ، باغ ، نوساز و... در همدان و تهران

09109802790 مــحـــمدي  مهنـــدس 



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

شماره تلگرامی واحد نيازمندی: 09105398964
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آپــارتــمــان تـک واحـدي
 نوساز 120 متري ، شهرك فرهنگيان ، 

جـنــوبي  قيـمت 3/500/000 
مهندس قراباغي 09011643878

آپارتـمان 82 متري ، دو خواب ،
 خوش نقشه و خوش ساخت واقع در 
خيابان شريعتي قيمت 4/500/000
مهندس قراباغي 09011643878

آپارتـمان نـوساز جهان نما 120 متـري
 دوکله ، نما سنگ رومي ، بسيار خـوش
 نقشه و خوش ساخت متري 8/000/000
مـهندس مـحمـدلو 09355121422

فروش فوري واحد 140 متري واقع در 
بــرج بعثت قيمت متري 5/000/000
مهندس محمـد لو 09355121422

فــروش فــوري تعدادي واحد 
مسکوني در برج تنديس 140 متري ،
 170 مــتري ، 210 متـري طبقات 
مختلـف قيـمت متري 8/500/000

قــنبــري 09185000355

فـــروش فــــوري 
خانــه ويــاليي واقع در 

ميـرزاده عشقي 230 متر
قنبـري 09185000355
خانـه ويــاليي 200 متــر
 در بهتــرين نقــطه شهر -
 غرق در نـور - 2/5 طــبقه

 مهندس محمدي 09361432525

آپارتــمان 155 متــري واقع 
در رکنـي  متــري 7/000/000
 پارکينـگ اختصاصي ، دو تراس 
مهندس زنـدي 09186099370

آپـارتمـان 180متري واقع درانتهايه جواديه 
نرسـيده به خيابان پژوهش تک واحدي طبقه 

سوم 3خواب انباري ، پارکينگ،نور عالي متري 
4/200/000 مهندس محمدي 09109802790

آپـارتـمان کليد نخورده 175متري 
استــادان 3خواب پارکينگ انباري 
سه بر نـور  تـک واحدي  طبقه دوم
مهندس محمدي 09361432525

آپارتــمان 170 مــتري مهديه ، 
دو پــارکينــگ ، دو تــراس -

 سه طـرف نـور متري 7/500/000 
مهنـدس زنـدي 09186099370

آپارتمان نوساز 125 متري خيابان 
غني زادگان- پارکينگ اختصاصي
قنـبـري 09185000355

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 امــاكن، 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 اتـوكار نیازمندیم 

)به صــورت زنـــجيره اي(
.م09378184962

ت
ت.

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

ت
ت.

به تعــــدادي راننده  با خــودرو
 مــدل بــاال )ترجیحًا ساكن شهــرك 

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

ت
ت.

به یــك خـیاط خانم و 
وسط كار خانم نیازمندیم

.م09375982454
ت

ت.

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

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

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

ت.م
ت.

فوري                      فوري 
به یــك نفر نیروي نیمه ماهر 
خانم یا آقا مجرب جهت كار 
در فســت  فود  نــیازمندیم 

)شرایــطســني:20الي30(
وع09121080555

من
دا م

كی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

فـــوری
به تعــدادي نيـروي ماهر

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

.م09189125017
ت

ت.

نیــروي  تعـــدادي  به 
كار آقا جهت كــار 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
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

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

به يک ظرفشور جهت 
کـار در غذاخوري 
بـه هـمراه صبحانه 
و ناهـار نيازمنديم 
09901084750

نیـــازمنــد یـك كارگر 
جهت كار در مرغ فروشي 

.م09364453069
ت

ت.

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

09033299483
به یــــك نــفـــر 

فروشـــنـــده خــانم 
با سابقة كاری نیازمندیم

ساعت کاری: 13 تا 22 شب

حقوق ماهی 600 هزار تومان

09187048197

به تعـدادي بازارياب خانم 
يا آقا جهت امور بيمه اي در 
شهرك فرهنگيان نيازمنديم
)بيمه معلم، نمايندگي اكبري(
09187112898
09120296964

به یـك پیك موتوري 
جهــت كــار در 
تهیه غذا نیازمندیم
09187000331

.م
ت

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
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

اســتخــدامي
 در بیمه پاسارگاد

09122044287
مســـعــود نـــجفي

 مدير آمــوزش بيمه پاسارگاد

وع
من

دا م
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به یك نفر صندوقدار ترجیحًا 
خانم جهت كار در رستوران 
نیـازمنـدیم  09185468425

.م
ت

ت.

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

 روبروي باغ تاالر راز رنگین كمان، قواره دوم ماشین رو و امكانات برق و كل باغ با كلیدهاي مینیاتوري
 و تخلیه چاه در یك مینیاتور مي باشد و محوطه سازي شده با بهترین چراغ هاي تزئیني، دو حلقه چاه

 پر آب كه یك حلقه آن به صورت مشاركت با همسایه است، 200 عدد درخت اصالح شده پیوندي، 
 ،MDF ساختمان تجهیز به مساحت 60 متر، كف سرامیك، دیوار سرامیك، لوله كشي سرد و گرم، كابینت
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 كشي شده، استخر
 150 هزار لیتری و نشیمن، همسایگان بسیار عالي و كلیه 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 اكیدا ممنوع و پیگرد قانونی دارد

به تــعـــدادي 
نیروي سیاه قلم كار 
حرفه اي نیازمندیم 

.م09339826482
ت

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

نرسيده به سد اکباتان قيمت توافقی 
09125663416

.م
ت

ت.

به یــك خانم جهت كار در 
كارگاه تولید مواد غذایي واقع 
در شــهرك صنعتي نیازمندیم 

.م09128476895
ت

ت.

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

09305471636

وع
من

دا م
كی

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
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
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 شهرك صنعتی اللجين(

 تلفن های تماس: 09193017965    و    021-44484472

وع
من

دا م
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

باغ رستــوران ساحل
جهت تکميل نيروي کار خود به يک نفر همکار آقا 

)سالن کار( و يک ظرف شــور جـوان نيازمند است

09189500589

به چند نفر خـــانم جــهت 
نقاشی رو لعابی نیــازمندیم

.م09189023209
ت

ت.

به یــك 
فروشنده خانم 
نیــازمــندیم
09182105653

.م
ت

ت.

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

ت
ت.

فرصــت شـغلي
جــذبنیــرويپـاسارگاد

وع09186780042
من

دا م
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

به تعــدادي فــروشنده خانم
 با تــجــربه نــيازمنــديم

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

ت.ت.م09183133307

به یك پیك موتوري و یك سالن كار 
جهــت كــار در رستوران نیازمندیم
آدرس: همدان، خيابان مهديه، رستوران )پدر خوب(

)لطفــًاغیـــرســیگاري(
09128282938

فــــوری
به چنـــد نفر 
چـرخکار خانم 

نيـــازمــنديم
وع09033388405

من
دا م

كی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

یك شركت معتبر در زمینه 
پخش نیازمند بــازاریاب 
خانــم و آقــا تحصیالت 

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

استـــان هـــمدان 
09369296575

32675121
)حقوق و مزایاي عالي(

.م
ت

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
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به یك نفر خانم جهت 
نقاشي و یك نــفر آقا 
جهت كار در دوغابي 
اللــجین  نـیازمندیم 
09180125518-09375500109

ت.ت.م09189024837

به يک نفر خانم پرستار 
جهــت نگهداري از 
سالمند آقا نيازمنديم
)حداكثر سن 35 سال(
09308067928

به يــک شــاگرد فنــي آقا 
زير 25 سال جهت کار در درب هاي 
شيشــه اي اتـوماتيک نيازمنديم 

09027633528

مــزون لباس 
عـروس آرمـه

به 2 نفر همكار خانم 
نیـــازمنــد  است

ساعت كاري: صبح ها 9 الي 13
بعدازظهرها 16 الي 21

ترجيحاً با سابقه كاري، 
حقوق ثابت + پورسانت
وع09189026769 مرشدي

من
دا م

كی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

به يـک هـمکار ماهر و نيمه 
ماهـر MDF کار نيازمنديم

.م09186103341
ت

ت.

به تعدادي وسط کار و وردست چرخکار 
خانــم نيـازمنديم جهت سري دوزي
شهـرك مـدني، فـاز يک، پاييـن تر

 از کـالنتــري 09109001326

به تعـدادي رانـنده مــجرب 
با اتومبيل ترجيحًا دوگـانه سوز 
جهت کار در آژانـس بـهشتي 
.منيـازمنـديم 09189051091

ت
ت.

به تعدادي خانم چرخكار و وردست 
چرخــكار تــرجیحاً ساكن محمدیه 
نیازمندیـم )كار دائم، تسویه هفتگي(

.م09186074959
ت

ت.

به تعــدادي بــازارياب بــيمه با 
پــورسانت عالي براي نمايندگي
 بيمه سينــا کد 6063 نيازمنديم

081-34230501      09188104558

.م
ت

ت.

يک باب مغازه کارواش 
با کــليه تجـهيزات
 اجاره داده مـي شود
)ابتدايبلواربهشت(

09370047407
وع

من
دا م

كی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

به يک منشي خانم با 
سابقه قـبلي در امور 
دفتــري و مسلط به 

فتوشـاپ نيازمنديم
09354148458

وع
من

دا م
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

آژانس دیبا به تعدادي 
اپراتــور خانم جهت 
همكــاري در شیفت 
صبـــح نیازمند است

09183180096

پیك موتوري امین
جهت تكميل كادر خود از 

عالقمندان به پيک موتوري 
دعوت به همكاري مي نمايد
مراجعه حضوري
چهارراه شریعتي
081-32524584
وع09185859045

من
دا م

كی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

به چنـــد نفــر نیـــــروي آقــا 
جهت كار در شهرك صنعتي اللجین 
)سرامیـــك( با حــقوق روزانـــه 
40 هـــزار تــومـــان نیـازمندیم 

)سرويس رفت و برگشت رايگان( 
09214733626

وع
من

دا م
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

دفتر فنـی مهندسی و 
مشاور امـالك ولیعصر

کــوچه مـــشکی 18 مــــتری ذوالفقار 
متراژ: 156 متر مربع طبقه اول تک واحدی
فول امکانات، سال ساخــت 96، 3 خــوابه
قيمت هرمتر مربع: 6/000/000 تــومــان

فروش آپارتمان

کــوچه مــشکی  بر18متری ذوالفقار
متــــراژ: 148مترمربع  طبقه چهارم 
تـــک واحدی ویو عالی فول امکانات،

غرق در نور ، سال ساخت 94 ، 3 خوابه 
قيمت هر متر مربع :7/000/000 تـومان

رکنی - کوچه سعيد متراژ: 92/5 متر 
مربع  تـــک واحدی فول امـــکانات، 
سـال ســاخت 93 ،2 خوابه قيمت
هــر متر مربع: 7،000،000 تومان

بيـن النهرین - محوطه حوض آقا 
متـراژ:58 متر مربع طبـــقه اول 

سال ساخت 80 ، 1 خوابــه قيمت 
هر متر مربع: 4/300/000 تومــان

فــروش مــلک 

رهــن و اجــاره

سعيــدیه بــاال - انتهای 12 متری متين، 
جنوبی متراژ زمين: 200 متر مربع  زیربنا:
123 متر مربع چهار ونيم طبقه 3 خوابه 
قيــمت کــل: 3/200/000/000 تومان

ابتــــدای اعتـــمادیه شـــرقی
متــراژ: 45 متر مربع طبــقه اول 
تک واحدی فاقد پارکينگ ، دارای

 انــباری کال 5 واحد فول امــکانات
 قيمت: 35/000/000 تومان رهن  کامل
دفتر فنی مهندسی و مشاورامالك وليعصر

تلــفـــن: 081-38243200
همــراه: 4 - 09187052003

www.asramlak.com :وبسايت ما
@amlakvalieasr081 :کانال تلگرام

صفحه ی رسمی اينستاگرام: 
amlakvalieasr081

آدرس: همـــدان - کــوچه مشکی -
 بـــر 18 متـــری ذوالـــفقار
مديريت: مهندس عبادی مجد

خواهشمند است فقط افرادی 
كه دارای شرایط فوق هستند، 
از طریق سایت مركز به نشانی 

www.hpli.ir نسبت به تكمیل 
فرم مربـــوطه اقـــدام نمایند.

موسسه زبان پرديس همدان
جهت تكميل كادر اداری و آموزشی خود از افراد 
واجــد شـــرايط زير دعوت به همكاری می نمايد.

مــدرس زبــان انگلــيسی:
دارای مدرک تحصيلی مرتبط)حداقل كارشناسی(

دارای سابقه كار مرتبط
برخورداری از توان علمی باال

کــادر اداری:
روابط عمومی باال

OFFICE, WordPress مسلط به
آشنایی با شبکه

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

ت.م09188103530
ت.

به يک مهندس شيميست با 
سابقه کار در زمينة رنگ و تينر 
نيازمنـديم 09186058947

ت.م
ت.

يــک عـدد سوله 
مـرتـب   جهــت 

مواد غذايي و دارويي 
اجاره داده مي شود 

.م09308431080
ت

ت.

شرکت بهستان پخش )پخش دارو( 
جهت تكميل پرسنل خود به يک نفر راننده 
با خـــودرو ايــسوزو 5 تـــن نيازمند است 
جهت اطالعات بيشتر با شماره هاي 
ذيـــل تـــماس حاصـل فرماييد 
ساعت تماس: 8 صبح الي 16 عصر

09123056601 دارابی   09183193828 يمين شادی    081-32569271

وع
من

دا م
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به 2 نفر خانم ترجيحًا 
آشنا به کامپيوتر جهت 

کار در آتلـية عکـاسي 
واقـــع در ميـدان 
شيرسنـگي نيازمنديم 
.م09188146900

ت
ت.

به یـــك نــفر اپراتور آقا 
جــهت شیفـــت شــب و 
تــعدادي راننده با خـودرو 
جهــــت كــار در آژانس 
بهنــام به آدرس ســي متري 
بنـــي هـــاشم   نــیازمندیم 
)مراجـعه حضـوري(

بــه تعدادي خانم و 
آقــا ترجیحاً زیر 30 
ســال بابـت كار در 
رستـوران نیازمندیم 
.م09358890979

ت
ت.

به تــعــدادي
 پيک مـــوتوري 
بــراي کـار در 

فست فود نيازمنديم 
09358890979

.م
ت

ت.

امالك آرين 
ملــک هاي خود را به 
ما بسپــارید تــا در 
كمترین زمان ممکن به 
كار شما رسيدگي شود

@Shiri-amlan.

آدرس: هـــمدان، ميدان 
باباطاهر، جنب بانك ملت

081-34228617   09392332723

وع
من

دا م
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

فــروش یك قطعه باغ انگور به 
مساحت 10 بانه، زیر قیمت واقع 

در صالح آباد 09167912064

.م
ت

ت.

رهـن و اجـاره کـارواش
 در مرکز شهر ساعت تماس: 

)16 الی 20 ( 09188122998

ت.م
ت.

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

به فــروشنـده آقـا جوان 
نيـــازمنـــديم
.م081-32522211

ت
ت.

اجــاره سوله 150 متري داراي اتاق 
اداري، آب و برق 3 فاز  به آدرس بعد 
از ميدان کربال، روبروی معاينه فنـي

.م09188137496
ت

ت.

به 2 نفر همكار خـانم یا 
آقا جهت تراش و شستشو 
جهــت كـار در كارگاه 
دوغــابي در شـــهرك 
صنعتي اللجین نیازمندیم

09182138575

.م
ت

ت.

به یـــك  نفر شــاگرد خانم جهت كار
 در پـخت نــان مــحلي نیازمندیم 

)مراجعــه حـــضوري( 
آدرس:همدان،نرسیدهبهپلیسراهقدیمبهارروبرويجادهچشمهقصابان

09185474840

به تعدادي بازارياب و يک 
نفر همکار جهت دفتر بيمه 
نيازمنديم 09188151134
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خریــدار انـواع 
فـرش هاي كـهنه

با20درصدباالتر
ازقیمـتواقـعي

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

فروشگاه تهويه سبز هگمتانه

بابايی 09185456894   صدری  09183128908 تلفن تماس:38219589

فـــروش انواع رادیاتور، پكیچ،كولر گازی 
 تصفیه آب،رادیاتورهای برقــی و پـــنل گــرمایشی

مشاوره، طراحی، اجرای پروژه های تاسیساتی

خدمات پس از فروش

پـــرده هـــوا
سیستم های آبگرمكن خورشیدی

سرمایش،گرمایش، تهویه مطبوع

وع
ممن

داً 
اكی

ی 
غات

بلی
س ت

تما

نشانی:همدان،میدانرسالت،نبشبلوارچمران

نقد  و  اقساط

آمــوزشگاه  سـالـن 
تخصصي عروس گل مينا

آموزش بيش از 20 رشته
 در آرايشگري با مدرك معتبر

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

09358661663

صد
در

ا20
ب

یژه
فو

خفی
ت

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

تعــمیر و اجــرای
 كركــره بــرقی

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

من
ا م

يد
 اک

ی
غات

بلي
س ت

ما
ت

امانت فروشی اسالمی
كلیــه 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

نصـب کاغــذ
نقاشي ساختمان كناف، 
ماستیك  زیرسازي كاغذ
09182086962

گازرساني غالمي
و تفکـيک کنـتور

 کلي و جزئي  و جابه جايي 

.م09187001775
ت

ت.

فـرش هــای 
نو و کهنه شما را 
خــريـداريم

09187089782
وع09358199394

من
دا م

كی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

تهیــه غــذاي 
برادران هاشمی 

سفارشـات جهت مجالس و 
مدارس ها پذيرفته می شود

09189132215

وع
من

ا م
يد

اک
ی 

غات
بلي

س ت
ما

ت

نیازمند به یك ضامن كسر 
از حقــوقی جهت وام 
20 میلیونی با پورسانت 
عالــی داده مــی شود

09187017413

صنایع چوب رحیمي
دكوراسيون اداري، تجاري، 

كابيــنت و كــمد ديواري
سرویسعروسونوزاد
دربچوبي)نقدواقساط(

09188179355

خريـدار کيف و 
کفش، لباس هاي

زنانه، بچگانه، دست دوم 
شـما به صورت كیلویي

09129407870

طرح و مجري سقــف هاي شیرواني 
طراحي و اجراي سقف هاي تک شيب، دو شيب، سویيسی، مسکوني 
ویالیي، سوله، پاركــينگ، سایبان، آالچيق، آرد و واز، سر درب و...

 همراه با اكيپ كامــاًل مجرب تحویل فوري بازدید در اسرع وقت 

09182123122

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

ماشیـــن لباسـشویي  و...
.م09181112507

ت
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

خریدار انواع ضایعات و آهن آالت 
لوازم خانــگــی، درب  و

پنجره های آلــومینیومی، 
شوفاژ خانه، رادیاتور و پكیج

09187004525 زراعتی
09184059424 كريمی

وع
ممن

دا 
اكی

ی 
یغات

 تبل
س

تما

شرکت خدماتي پدرام روشن فراز
مجريکلیـهامورنظـافتيبهصورتقرارداديدرسطحشهرهمدان

نظافت راه پله ها، منازل ها، شركت هاي خصوصي و دولتي، پاركینگ ها و... 
تأمین نیرو با سابقه جهت پرستاري كودك 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 نماكاري ساختمان، كاشي كاري، گچكاري با كادري با تجربه 
لوله كشي گاز تفكیك كنتور در منازل ها، مجتمع ها، رستوران ها و... 

برق كشي 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

بهترین خریدار ضایعات 
آهن، آلومینیوم، مـس، 
درهاي پاركینیگی  ، 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.

خریدار ضایعات آهن 
چـــدن، آلومینیوم  و 
مس و لـوازم خـانگي 

09182112624

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

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

وردســت  تــــعــدادي  بــه 
اتوکـار مزدي دوز آقا  چــرخکار، 
مانتــو   کار  جـــهت  خانــم  يا 

09130939230 .منيــازمــنديم  
ت

ت.

هانا شعبه دیگري ندارد
رســتــوران و تهـيه غـذاي هانا
برنج100%ایرانيپیكرایگانهمراهباکارتخوانسیار

چلــوكبـــاب ها 
28000چلوکباب مخصوص هانا

24000چلوکباب برگ

24000چلوکباب فيله 

16000چلوکباب بختياري 

28000چلوکباب سلطاني 

16000چلوکباب وزيري 

9000چلوکباب کوبيده 

12500چلوجوجه مخصوص 

10000چلوکباب نگيني 

10000چلوکباب لقمه زعفراني 

10000چلوجوجه سلطاني 

15000اکبر جوجه

14000چلوجوجه ترش 

15000چلوجوجه حلزوني

12000زرشک پلو با مرغ سرخ شده 

خــوراك ها
25000مرغ کامل تنوري 

12000کباب سرداشي 

13000شنسل مرغ 

8500بال کبابي

8500خوراك جوجه

5500سيخ کباب خالي 

4000چلو کره 

1000گوجه سيخي 

سنــگک داغ، کــباب داغ 
*سفارشات جهت مجالس با تخفيف پذيرفته مي شود 

*آماده قرارداد با ارگان هاي دولتي و خصوصي 
*کليه غذاها همراه با دروچين کامل ماست و خيار، 

ژله، و ته چين به صورت رايگان مي باشد. 
*سوپ رايگان به همراه غذا در داخل سالن سرو مي شود. 

*انواع نوشيدني، زيتون، ساالد فصل، ماست سنتي و 
موسير موجود است.

خــورشــت ها )همه روزه(
8000خورشت قيمه سيب زميني 

8000خورشت قيمه بادمجان 

8000خورشت قورمه سبزي 

آدرس: همدان، 
خيابان صدف باالتر 
از آگهي سابق نبش 

كوچه مرادي زاده

همراه: 09109516002-09189112737
081-38335290

خــــریـــدار 
كــتـــــاب

 جزوه و CD باطله 
09902207542

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

كلیه خدمات ساختماني 
خــود را به ما بسپارید
گچکاري،کاشيکاري
ونظــافــتو...
09194036710

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

خريدار تلويزيون هاي 
LCD, LED شکسته 
LG فقـط مــارك
09381925504

.م
ت

ت.

خـریدار ضـایعات آهن 
آلومینیوم، مس 
با باالترین قیمت
 درب مـــحل 

وع09182305046
من

ا م
يد

اک
ی 

غات
بلي

س ت
ما

ت

081-32529312-09197720093

سالــن زیــبایــي كــارن

اپيـالسيـون
آدرس:همدان، بر اصلي خيابان خواجه رشيد

محیطي مجزا با كادري مجرب

وع
من

ا م
يد

اک
ی 

غات
بلي

س ت
ما

ت

وام یك روزه
09189117262
09189117678

جهت دریـافت وام به 
یك ســــند بــه 

مبلغ 250 میلیون تومان
نیــــازمــنـــدیم
09183162949

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

وع
من

دا م
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

بـــهتـرین 
خــریــدار

ضايعات آهن، آلومينيوم 
و فلــزات رنـــگي

دردربمنزلشما
09187125336

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

09189161270

وع
من

دا م
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به یك منشي مجرد و مجرب 
آشنا به نرم افزار هلو به صورت 
تمـــام وقــت نــیازمندیم 

)فــقط حــضوري(
سعيديه پايين، 18 متري رضوان، 
كوچه دوم، پالك 54، سالن وسمه 

081-38394454

به یك نفر ویزیتور خانم 
یا آقا براي همدان و 

شهرستان ها با حقوق و 
مزایاي مناسب نیازمندیم 

09398644393

به تعدادي چرخکار 
و وردست چرخکار 
نيــازمــنديـم 

09309714926

.م
ت

ت.

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

.م
ت

ت.

 )TI( استخدام نيروهاي اجرايي مخابراتي
Arctel در شــركـــت
آقا،ترجیحًامجرد،حداکثرسن30سال

قابلیتکاردرارتفاعودکلهايمخابراتي
بهصورتمأموریتيدراستانهايهمجوار

دارايگواهینامهرانندگيوترجیحًادارايخودرو
)هرکیلومترخارجشهرهمدان200تومان(

حقوق و مزايا: طبق قانون كار+ هزينه ايــاب و ذهــاب
 غذا و محل خواب خارج از همدان عهده شركت مي باشد

 ارائه چك يا سفته به مبلغ 30 ميليون تومان
 و ضامن معتبر جهت تضمين چك يا سفته 
09362000050 مهندس حميد صوفي 
مهندس مجيد شاد 09362000055

به تـــعــدادي خــودرو 
با راننــده پــژو- سمــند جهت 
سرویس دهي ادارات نیازمندیم 

081-38275555

جهت تكـــمیل كــادر یـك رستوران 
فرنگي به یك خانم ســاالدزن و خانم 

گارسون با ظاهري آراستــه نـیازمندیم 
09128855035

تعميـرات لـوازم برقـی
المپ كم 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 كم مصرف موجود می باشد.

دکوراسيون دکومد
فروش، طراحــي، اجرا

پخش انواع ديوار پوش هاي P.V.C و مصالح کناف
انــواع كــاغذ دیــواري هاي ایراني و خارجي، پاركت و كفپــوش 
آسمان مجازي )كسشان و تایل(، پوستر سه بعدي، به صورت عمده و خرده

آمادههمکاريباکلیهپیمانکارانساختمانيدرانواعزمینهها
آدرس: هـــمــــدان، بـــلـــوار 
عـــالقـــبـــنديان، روبــــروي
 مدرسه عالقبنديان، فروشگاه دكومد

تلـــفـــن : 081-32747195
شماره همــراه : 09126335244

مــخـــدومــی     09127692811

جشنـــواره 

پایـــیــزه
بصـــورت 

نقـد و اقساط

اگر حـق و حقـوق 
خود را مي خواهید 
قبــول شـکايات کارگري و 
کارفرمايي اداره کار با بيش از 
15 سال سابقه کار نماينـدگي 
32513135-09183111004 نقيبي 
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پــذیـــرشآگـهینیـــازمندیهایهمدانپیام
081 -38264400 تاســاعت18عصرمیباشد

پذیـرش آگـهی  نیـازمندی های 
همـدان پیام تا ساعت 18 عصر 
می باشد 081-38264400



آدرس: همدان، ابتد اي خيابان مهدیه، روبروي دبيرستان شریعتي، ساختمان پيام                                                                    تلفن : 38264400     10006066            09105398964

دوشنبه 21 آبان ماه  سال 1397 
شماره2495  ضميمه رايگان شماره 3334    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 كه در معرض تابش 
مستقیم خورشید قرار دارند اجتناب گردد.
شرکت توزيع نيروي برق استان همدان
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 قاسمی09199015045-09219452817

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 اتوماتيک وشيشه همراه با گاز آرگون
كليه اجناس همراه با ضمانت نامه كتبي معتبر

تخفیف ویژه 30 درصدی تا آخر آبان

UPVC
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ن قيمت ممکن
با نازل تري

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 خیابان مهدیه،نرسیده به میدان پژوهش 

رستـــــوران مجـــــــــــــلــــــل رویــــــــــــال 1
شعبه  دوم: همدان،دهکده توریستی گنجنامه، طبقه پایین تله کابین گنجنامه 

رستـــــوران مجـــــــــــلـــــــــل رویـــــــــــال 2

09182060790-09188145850
081-38372002-38372001

*مجهزبه3سالنمجزا:سالنهمایش،سالنVIP ولمکده
قاليشويی خليج فارس

دارای مجوز رسمی از اتحادیه محترم
ماه هر در طال سکه کشی قرعه همراه شماباشید برنده بار این شایــد

*بابهرهگیریازکارکنانمتخصصومجربافتخارداردخدماتخودرابههمشهریانعزیزارائهدهد
*بادریافتهزینهیكبارشستشودوبارشستشوطبقموازینشرعی

وباموادشویندهضدباکتریالشستوشوینماید
* براقنمودنواتوکشیفرشدرمرحلهپایانیشستشوی

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

نوید صامت 09189082004     یوسفي 09189082003

همـدان پـرينـتر
اولین و قوي ترین بورس فروش كاالي استوك )پرینتر، مانیتور LCD و LED، میني كیس(

كلیه پرینترها داراي 5 سال گارانتي طالیي + 10 شارژ كارتریج رایگان مي باشد
آدرس:همدان، بلوار خواجه رشيد، روبه روي اداره اماكن، كوچه سراپيچي، محوطه چمن كبابيان

@hamedan-printer :كانال تلگرام
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زینالعابدینان09199106800
همدان،خیابانگلزار

گـــروه مـعماري 
كالسكــه 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

بــورس انـــواع
کاغذ ديواري هاي ايراني و خارجي

باقیمتبسیارمناسب
نقاشيسقفرایگان،قرنیزرایگان

پخشکاغذ)کليوجزیي(
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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خريدار حواله و کوپن نفت

09187113894 
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ديــوارنــويســي 
زيباســازي، نــقاشي
وع09189143492
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واگـذاري يک وام ازدواج
قيــمت تــوافقي
09186101657

نيازمنـد يک ضامن با گواهي کسر  
ازحقوق جهت وام ازدواج با تضمين 
کــافي )پــرداخت اقـساطي(
سهــرابــي 09182001449

تعميرات انواع 
لبـاسشويي
فقط در منزل
خيابان شهدا نظربيگ
نـــادری

وع09186108405
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فرش های كهنه
 دستبافت و ماشينی 
شما را به باال ترين 
قيــمت درمـحل 

خــريــداريم
09186531232
081-32515783
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شبکه تخفيف کشوري
حذف كامل بن كارت و برگه هاي تخفيف قدیمي و كاغذي
 ما توانستيم کــارت هاي عابر بانک )عضو شبکه 
شتــاب( را بــه کارت تخفيف تبديل نماييم.
شــما هم مي توانيد مشخصات کارت عابر بانک 
 www.shabaketakhfif.ir خود را در سايت
ثبت نام و از 5 تا 50درصد تخفيف بهره مند شويد
آدرسدفتــــرنمایــندگيانحـــصاريدراستـانهمدان:
میدانپروانهها،ابتدايبلوارجهانیان،مجتمعپردیس،طبقههمکف

081-32640911
0 9 1 8 1 0 7 2 7 1 6
ID: telegram:@j_razeghi

کارت عابر بانک  هر نفر، يک کارت تخفيف 

کيو.آر سايت تخفيف کشوری

همین االن ثبت نام كنید
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