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تلفن
SMS
TELEGRAM

10006066

https://telegram.me/bazarehamedan

دقــت  بـار
081-34278090-34278070-09183139435-09183174077

حمل اثاثيه، جهيزيه، مبلمان، 
بيمه كامل اثاثيه، مجوز رسمي، كادر مجرب

ت.ت.م
شبانهروزي

 دقت بار

حمل و نقل

حـمــل و نـــقل

حمـل اثـاثيه اسـکان
■ با كادر مجرب

■ حمل كاال به تمام نقاط كشور با مجوز رسمي
دســـت به ســـياه و ســـفيد نــزنـــيد!!■ بيمه كامل اثاثيه

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع 09104450079-38320018-38320019

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

وع
من

ًا م
يد

 اك
تی

يغا
تبل

س 
تما

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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يد

 اك
تی

يغا
تبل

س 
تما

باسبدرایگان

ظریف  بار شرکت رسمی 
حمـل و نـقل

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

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

پاینده

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

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

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

بهترین آجيل فروش شهریم...!

آجيل لبخند
طعموكیفیتيكهتاكنونتجربهنكردهاید!!!

وع
من

ي م
غات

بلي
س ت

تما ديپلم رسمي کاردانش
شعبه 2: انتهاي بازار مظفريه، محوطه حمام قلعه، كوچه نسيم، مدرسه اسطوره 32523669
شعبه 1: چهارراه خواجه رشيد، ابتداي بلوار آيت ا... كاشاني، مجتمع آموزشي پديده 32513363
شهپر وصال: 09188130625

اصد
صفرت

کلينيک ساختماني عمارت
■ چــوب تــرمــووود 

■ کرکره برقي و جک اتوماتيک

@kilinikemarat09183149683-09381667212

تماستبلیغاتیاكیداممنوع

)هر آنچه نياز ساختمان

 شماســت در يک مجموعه(
■ نما و تابلوی کامپوزیت 

■ نماي سنگ مصنوعي استونيت

ثبت نام تورمشهد مقدس آغازشد
حركتهرسهروزیكبار
آژانس هگمتـانه ســفير 

@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
آيا کــودک خـود را برای ورود به کودکستان و مدرسه آماده کرده ايد؟

برایرفعاضطرابجداییكودکخودچهبایدكرد؟

شهـــال عادلـــخانی

09183173135
با یک دهه تجربه روانشناس كودک،نوجوان و خانواده
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ی 
غات

بلي
س ت
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ت

ثبت نام کالس هاي رايگان و نيمه رايگان 
خانهیكارگــرمختــصتــمامســنین
چرتكه،زبان،كامپیوتر،حسابداري،هنريورباتیک

طالـــقاني همـــدان،خيـــابان  آدرس: 
 چــهارراه اميرکبير بيست متري شيرسنگي

09183129338      081-34285500      34295155

موسسه حمل اثاثيه

باسبدرایگانپارسـيان

وعتضـمين            با مجوز رسمی
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
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

وع
ممن
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اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

خريدار انواع ضايعات آهن، 
آلومينيوم در محل با باالترين 

.مقيــمت 09120417324
ت

ت.

امانت فروشي 
مهــدي

لوازم خانگي و اداري شما را 
با قيمت مناسب خريداريم 
09188176407-32522719
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آقاي شيخي 09184080320

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

آدرس: همدان شهرک صنعتي بوعلي 
خيابان دهم پالک 273

وع
من

دا م
کي
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غات

بلي
س ت
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ت

به تعـدادی خانم و آقا 
جهت کادر شرکت صنايع 

غذايی آذين نيازمنديم
زمانتماس:8صبحالی18

09392681757

شركت مهر جم تاسيس 1368دفتر كارخانه: همدان، برج پاستور، طبقه7 واحد7
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اکي
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بلي
س ت

تما

سرمايه گذاری مطمئن

بادرآمدحاللوهرمقدارسرمایه
در کارخانه توليد مواد غذایی

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

کــار از مــا

25/2

دوره تخـصصی آمـوزشی 
کشـت و پرورش زعـفران
باارائهگــواهینامهمعتــبرمهـارتسازمان
تحقیـــقـاتوآمـــوزشكـــشـــاورزی
قابـــلاســـتفادهدراروپــاوآمــــریكا

راهاندازیكسبوكارسوددهباسرمایهاندک

WWW.edusaffron.ir

3و4آبـــانمـــاه97مــــركــــز
تحقیقاتآموزشكشاورزیاستانهمدان

09198879081
09010790910
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کــافه کـليز 
كافه كادر تـكمیل جهــت
باریستاكمک بهتعدادي
باریستا،سالنكارونیروي
كاركافهباحقوقومزایاي
است نــیازمند كــافي
)مراجـعه حـضوري(

آدرس:همدان، ميدان جهاد 
ابتداي خيابان ميرزاده عشقي
کافه فسـت  و فــود کـــليز

آدرس: همدان،ميدان جهاد ابتداي خيابان مريزاده عشقي کافه فست فود کليز

فست فود کــلــيز
جهـــت تکـــميل كادر خود به تعدادي سوخاري زن، پيتزا زن، آماده ساز،

 سالن كار، پيک موتوري، ظرفشور، پاركبان و تعدادي خانم با روابط عمومي باال 
و حقــوق و مزایـاي كافي به صورت تمام وقت و نيمه وقت نيازمند است

مراجعـهحضوري

مشـارکت یا اجاره ی 
بــاغ  رســتــوران
500مترباغباكلیهامكانات
آدرس: جاده حيدره بعد

 از رستوران پديده الوند 
وع09032140015
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کي
ی ا

غات
بلي

س ت
ما

ت

به يک فروشنده مجرب خانم 
نيازمنديم 09184425002

.م
ت

ت.

09188123171

يک شــرکت طراحي داخلي جهت تکـميل کادر پرسنل خود از افراد
 واجد شرايـط از طـريق مصاحبه حضوري دعوت به همکاري مي نمايد.

مدرک شرايط جنسيتسمت 
سن تحصيلي 

کارشناس 
فروش 

)فروشنده 
حرفه ای(

آقا/خانم 

مسلط به امر 
فروش،

 روابط عمومی 
عالی ظاهري 
آراسته و مرتب

35کارداني 

آقا/ بازارياب 
خانم 

روابط عمومي باال/ 
سابقه کاري در امر 
فروش  و بازاريابی

35کارداني 

40-گواهي نامه پايه دو آقا راننده 

نيروي 
40--آقا خدماتي 

باغ رستوران پايتخت
جهتتكمیلكادرپرسنلیخودازافرادذیلدعوتبههمكاریمینماید:

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

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

ساعتتماس:10صبحالی13
ساعتمراجعه:18الی20

دعــــوت به هـــــمكاري
یکشركتمعتبردرزمینهتولیدواقعدرشهرکصنعتي

بوعليبهیکنفرحسابدارباسابقهكارنیازمنداست

plastarvin@gmail.com :ارسال رزومه به آدرس

خـريدار ضايعات 
به صـورت جزئي 
و کلـي با باالترين 
قيـمت درب منزل

 با وزن کشي دقيق 
09395628120
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به یــک سنــد مــلكي 
جهت وام اشتغـــالزایي 
6 درصـدي به مبلغ یک 
ميليارد و پانصد نيازمندیم

.م09388941336
ت

ت.

کم مصرف ترين بخاری جهان با فناوری نانو
شماره ثبـت اختــراع 93240
گرمـــادهــی 4 شــوفاژ آبی

09180848465 @nanohamedan

کـــاشـــي 
هفــت رنگ
كتــیبهنـــگاري
اماكنمتبــركــه،
مســاجد،حسینیهها،

سردرادارات

09181115117
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غات
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ت

دیوارنویسي، زیباسازي، 
نقاشي  09189143492
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تما فرصــت شغلي
جذبنیرويپاسارگاد

وع09186780042
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

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

ی 
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تما وام یــــک روزه
09189117262
ت.ت.م09189117678

تعميرات و تعویض انواع مبلمان 
راحتی و استيل با حمل و نقل 
رایگــــان 09901889551

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

09185436800 زارعی
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دعـــوت به هـــمکاری 
كارشناسفنیبرقخانمفارغالتحصیلشدهیادانشجومسلطبهزبانانگلیسی

باروابطعمومیباالدرهریکازشهرستانهایاستانهمدان
 جهت مصاحبه: 9 و 10 مهرماه       ساعت تماس: 15:30 الی 18

081-32510697-09915133960
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ت



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

شماره تلگرامی واحد نيازمندی: 09105398964
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به چنـد نفر آقا و  
خانم جهت همکاري 
با بيـمه نيازمنديم
پاره وقت و تمام وقت
مدرك دیپلم به باال
09186368082
09188103126
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رهـن و اجاره
10دهنهمغــازهباارتــفـاع
4/20ودهنـه4مترهردهنه
ماشینرو،آب،برق3فاز50
آمپرصنــعتی،تلفن،سرویس
بهداشتی،7كنتورتــکفـاز،
محوطهحیاط400متردفتركار
30متر،چاهآب،مناسبجهت
كارهــایصنـعتییاپاركینگ
آدرس: همــدان،چـــهار راه

 ميدان بار روبروی سايپا گاراژ آتا
ت.م09058779298    081-34234567

ت.

معــاوضــه
تهـران- هـمدان

کامــران 
وع09378239797
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ی ا
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بلي
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ت

به يک کـمک آشپـز و يک منشی 
جهت تهيه غذا نيازمنديم ) حوالی 

پاسداران(09182104510 ميدان 

.م
ت

ت.
فــروش بـاغ 
حدودا1500ًمترواقع
درامــامزادهكوه،
منطقه قــیمت زیر

.م09375579833
ت

ت.

فــروش فـوري
9 واحــد آپـارتمان 
مسکوني 3 بر، 3 واحد 

تجاري  به متراژ 100 
و 65 متر داراي وام 

و فول امکـانات واقع 
در پل رسالت ،بلوار 

مطهري )قيمت توافقي(
09182362455

081-38371553    09050483630

)باحقوقومزایایعالی+بیمه( يک رستوران معتبر جهت همکاری به افراد  ذيل نيازمند است
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ی ا
غات

بلي
س ت
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ت

ساعت تماس: 9 الی 14 و 17 الی 20

سن تعداد جنسيت شرایط سمت ردیف

25 تا 35 سال 2 نفر آقا با تجربه كاری و آگاه به انبارداری انباردار 1

20 تا 35 سال 5 نفر آقا - سالن كار ) گارسون( 2

25 تا 35 سال 2 نفر آقا با تجربه كاری آشپز فرنگی كار 3

20 تا 35 سال 2 نفر آقا با تجربه كاری كافی شاپ كار 4

25 تا 40 سال 2 نفر آقا/ خانم - ظرفشور 5

20 تا 35 سال 2 نفر آقا ماهر ساندویچ زن 6

20 تا 35 سال 2 نفر آقا ماهر پيتزا زن 7

امالك نيكان
آرامگاه بوعلي، بلوار خواجه رشيد 

جنب كوچه تقوي )بانک حكمت(

معاوضه ،مشارکت در ساخت
خريد فروش، رهن و اجاره

38322709-38321666
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س ت

ما
ت

به يک پـرستار خانم
 جهـت نـگهداري از 
سالمـنـد و امـور 
منزل نـيازمنـديم 
09058117007
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به تعدادي خانم جـهت کار
 در توليدي شلوار نـيازمنديم

)امامزاده عبدا...( 09353559074

ت.م
ت.

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

وع09189031124
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

فروش باغ ماشين رو
باســـهمیهآبدارای

درختــانآلـــووگردو
كهنسالبهقیمتمناسب
درروســتایوهــنان

09187132202-09199195966

.م
ت

ت.
به تعــدادي نيروي کار آقا جهت کار 

در بســتني فـــروشي نيـــازمندیم
شرایط سني: 18 الي 25 سال

مراجعه حضوري
وعآدرس:همدانبلواربعثت،بستنينعمتساعتمراجعه18بهبعد

من
دا م

کي
ی ا

غات
بلي

س ت
ما

ت

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

به مبلغ 30 ميليون تومان
ساعتتماس:19الي23

09182770881

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

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

نيــازمـنديم 
.م09014788056

ت
ت.

به یک نيروي MDF کار 
ماهر و  نيمه ماهر جهت
 کار کابينت نيازمندیم
آدرس: ميدان امام حسين،انتهای 

خيابان عالقمنديان، پشت ابزار فروشی 
موسعلی) دكوراســـيون انـــصاری(

09353637708  

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

نيــازمنــد  فروشنده 
خانم یا آقا جهت کار 

در فــروشگاه کــاشي 
و ســـرامــــيک
09189060070

به چند نيــروي خـانم و آقا جهت کادر واحد 
توليدي کيک و کلوچه واقـع در اللجين نيازمندیم

سرویــسرفــتوبرگشت
حقوقماهیانه800هزارتومان

ساعت كاری:8 صبح الی 17     ساعت تماس:15 به بعد
وع09183122022

من
دا م

کي
ی ا

غات
بلي

س ت
ما

ت

به يک فروشنده خانم نيازمنديم 
پاساژ استقالل، طبقه زيرين 

09188110655

ت.م
ت.

به چنــد نفـر همکار خانم جهت 
فروش محصوالت فرهنگی  نيازمنديم

باپـــورســانتعــالی،
سرویسرفتوبرگشت

ساعت كاری: 8 صبح الی 2 بعدازظهر
ساعت تماس: 8 صبح الی 14

09359974487

.م
ت

ت.

به یـک همكار آقا یا 
خانـم جهت همكاري 
در فست فود نيازمندیم

09121080555

.م
ت

ت.

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

الستيک فروشي نيازمندیم
09181112511

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

به تعدادي پيـک موتوري
 با مدارک کامل نيازمنديم

اعتــبار آگــهي
 تــا 40 روز

.م09120258019
ت

ت.

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

)سن تا 25 سال( 
.م09189500589

ت
ت.

به یــک منشي خانــم با ســـابقه آشــنا 
به امور اداري و مسلط به آفيس نيازمندیم 

)مراجعه حضوري(
آدرس: سيزده خانه باالتر از برج آرین كوچه شهيد لعلي ساختمان 
پاسارگاد طبقه اول شركت حسابداري آریا چــرتکه هگمتانه

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

به يـک فروشنده 
خـانم آشـنا به 

کامپيوتر نيازمنديم 
09127697811

.م
ت

ت.

به یک آشپز ماهر و 
کارگر ساده جهت 
کــار در رسـتوران 
نيـــازمـــندیــم 

.م09189108425
ت

ت.

به چـند نفر جوشکار 
نيمـه ماهر جهت کار 
در کارگاه جوشکاري 

نيــازمــنديم 
09189095285

ت.م
ت.

آژانـس ديـبا 
بهتعـدادياپــراتور
خانــموآقــاجهت
همكارينیازمنداست

09183180096

به یک کارگر جوان و نوجوان 
جهــت کارگاه شيریني پزي 
.منيـازمنـدیم 081-32526260

ت
ت.

به یـک نفر سالن کار 
جهــت کــــار در 
رستــوران  نيازمندیم

آدرس:همدان،میدانبیمه،
رستــوراننـونوریحون

09120671060

ت.م
ت.

به يک نفر صنــدوقدار 
آشنـا بـه نـرم افزار 

هــلو نيازمــنديم
آدرس:همدان،میدانبیمه،
رستــوراننـونوریحون

09120671060 ت.م
ت.

به چند نفر سردوز زن خانم و چند نفر وسط 
کار خانم در محيطی کاماًل زنانه نيازمنديم
)حوالیشهرکفرهنگیانوعلیآباد(

وع09036048493
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

به سه نفر اپراتور آقا آشنا به تایـــپ کــامپيوتر
 جهت کـــار در شيـــفت صـــبح و بعدازظهر 
و  شـــب آژانـــس نـــيـــازمـــنـــدیــم 
ساعــتكـــاري:8ساعتبدونتــعطیلي

09182218354

به يــک منـــشي خـانم و يــک 
بازاريـاب و پيک موتوري و کمک آشپز 
جــهت کــار در رستوران نيازمنديم 

09357235279

به یــک شــاگــرد 
جهـــت سقـف کاذب 

و کنــاف نــيازمندیم
)ترجیحًاآشنابهكار(

09180129099

.م
ت

ت.

به چند نفر کارگر آقا جهت کار 
در دوغابی اللجين  نيازمنديم 

ت.م09189023209
ت.

به یک شاگرد وردست براي 
ميوه فروشي به صورت دائم 
نيازمنـدیم  09026458818

به يـک نـفر نيـروی خانم
 جهت چـيدمان و شـارژ

 قفـسه های فروشگاه و مواد 
غذايی نيمه شيفت صبح نيازمنديم
8صبحالی3بعدازظهر-مراجعــهحــضوری
آدرس:همدان،بلوار چمران، نرسيده به 
ميدان رسالت فروشگاه شريف شعبه3

081-38214448-3

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

دو بــاب مــغــازه 
به متراژ های 10 و 12 متر 
واقـع در سر پل يخچال،

 پاسـاژ مهديه، طبقه دوم 
رهن و اجاره داده می شود

09189127910

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

ارتفــاع سقـــف 5 متـر 
برق 3 فاز، آب، برق، گاز 
09185411850

ع
نو

مم
دا 

کي
ی ا

غات
بلي

س ت
ما

ت

به يــک سـالــن کــار 
و پيک موتـوری جهت کار در 
فســت فــود نيــازمنديم

)فستفودزیگزاگ
خیابانشكریه(

ساعت تماس: 12 الی 15 و 18 الی 24

081-38328000

به تعدادي راننده مجرب با اتومبيل 
جهت کار در آژانــس بهشتي 
نيـازمـنديم  09189051091

.م
ت

ت.

به یک نفر طراح گـرافيـک با 
تسلط کامل به کرل و فتوشاپ 
نيـازمنــدیم  09188177290

.م
ت

ت.

به يک نفر تراشکار و يک نفر جوشکار 
در و پنجره ساز و يک نفر کابينت ساز 
فلزي نيازمنديم  09185974599

به یک کارگر ساده جهت 
کار در آشپزخانه نيازمندیم 

09189017291

به دو نــفر خـانم جهت کار 
در رستــوران نــيازمنديم 

09189034578

به یک راننده جهت کار با نيسان نيمه 
وقت نيازمندیم )مراجعه حضوری(

آدرس:ميدان باباطاهر، ابتدای كوچه قصابان، 
روبروی تعاونی مسکن سپاه 081-34234318

به تعدادي سالن کار 
آقا و یک بوفه چي 

خانـم نيازمندیم
09037428124

.م
ت

ت.

به يک نفر پيک موتوری 
آشنـا به محيط اطراف 
ميـدان بيمه نيازمنديم

آدرس:همدان،میدانبیمه،
رستــوراننـونوریحون

09120671060 ت.م
ت.

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

با ســرویس 
رفت و برگشت 

.م09216170997
ت

ت.

به يک نفر فروشنده 
مجرب خـانم جـهت 
فـــروشنــدگي 
در پوشاک شــادينا 
نيـــازمـــنديم 

09120351711
09184476252

.م
ت

ت.
به 2 نفر کارگر خانم جهت شـستشو  
و تراش زدن سفال دوغابي  در اللجين 

ت.منيــازمنــدیم 09187116148
ت.

نيازمند تعدادي بازارياب خانم و آقا 
جهــت استـان هاي مجاور و جنوبي
)جهــت بازاريـابي و پخـش نان( 

09033299483

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

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

به يک نيروي فعال جهت کار
 در سفــالگري نيازمنديم

09332194671

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

به دو نفر منشي خانم با روابط عمومي 
بــاال جــهت کـار در مـشـاور 
امالک نيازمنديم 09183138153

.م
ت

ت.

به 2 نفر خــانم جهت کار در کارگاه 
توليــدي تــزئينات چوبي نيازمندیم 

تمـــاس از ســـاعت 16 تــا 20
09013980901-09013980101

به 3 نفر نيروی لعاب کار ماهر با 
سابقه ی کاری در منزل نيازمندیم

09187048197

.م
ت

ت.

جــذب نمــاينده ی بيمة 
پاسـارگاد بـه مدت محدود 

09188136966

.م
ت

ت.

به چنــد نفر بازاریاب آقــا و خانـم 
)جهــت امــور ساختماني( بـا روابط 
عمــومي بــاال به صورت درصدي 
نيـــازمنــــدیــم   09182052042

یک واحـــد صنـعتي واقع در همدان جهت تكميل کادر فني و 
مهندسي خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همكاري مي نماید.

CNC 1- فرز كار
CNC 2- تراش كار

solid work 3- نقشه كش صنعتي مسلط به نرم افزار
4- فرز كار و تراش كار دستي 

)بامدرکدیپلم،فوقدیپلمولیسانـــسدررشتههای
ساختوتولید،ماشینابزارقالبسازيونقشـهكشي(

جذب نيرو از طریق سایت
Email: abamold@gmail.com 

به چند نفر چرخـكار و 
اتوکار وردست چرخكار 
خانم یا آقا جهت کار در 
توليـدي مانتو نيازمندیم 

.م09365341352
ت

ت.

به يــک هــمکار آقـا 
جهت کــار در خــدمات 

کامپيوتري به صورت تمام وقت 
مسلط به WORD نيازمنديم

09390693605
خيابان مهديه، روبروی مباشر

رهــــن
 یک باب مغازه به متراژ 50 متر 
واقع در میدان امام محــوطه ی
 پل پهلوانان دارای امکانات کامل

09182064425

.م
ت

ت.

به دو نفر نيروي سالن 
کـار با تجربه خانم و 
پيتزا زن جهت کار در 
فست فـود نيازمنديم 

.م09195995978
ت

ت.

به چنـد نفر نيروي کار 
خانم يا آقا جهت کار در 

کارگاه سفال واقع در 
شهــرک صــنعتي 
اللجــين نيازمنديم

.م09362930372
ت

ت.

به چنـد نــفر کارگر ساده جهت کــار در 
کارگاه MDF  با بيمه تأمين اجتماعي نيازمندیم 
آدرس:روبرويدراولباغبهشت،
كوچهباغبهارانروبرويكارواشپارته

ت.ت.م09188150083

استخدام بازارياب، و مهندس عمران 
يا معماري مسلط به امور شهرداري 

ت.ت.م09189091048

به يک پيک موتوري مجرب 
جهت کــار در تهـيه غذا 
نيازمنديم 09128187971

به یــک ویـزیتـــور بيــمه خانم
 ترجيحــا با سابــقه کار نيازمندیم

 )با حقوق عالي و آموزش رایگان( 
09182130065

آگهــی استـــخدام
صنایع غذایی هراتی

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

صنايع غذايی هراتی ) فروشگاه مركزی(
081-34586017

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

به تعدادي اپراتور خانم و آقا و راننده
 با خــودرو مــدل بــاال )ترجيحاً ساکن 
شهــرك بــهشتي( جهت همكاري در 
آژانس )بيمارستان بعــثت( نيــازمندیم 
مراجـــعهحــضوري
آدرس:همدان، شــهرک بهشتي 
ميدان الله، آژانس آشناي الوند 
.م09188156295-09181116718

ت
ت.

به يـک سـالن کار ماهر 
تــمام وقت با حقوق و 

مزايـاي عالي نيازمنديم 
آدرس:همدان، چهارراه شهناز، 
رستوران سيــمرغ طــالیي

.م09182080255
ت

ت.

به 2 نــفــر کــارگر 
بلـوك زني نيازمـندیم 
بلوارملت،ابتدايجادهقدیم
قاسمآبادبلوکزنيثامن

09188143783
.م

ت
ت.

اجاره یک باب انباري
جهتانباریاكارگاهبهمتراژ130
مترباامكاناتآبوبرقوگاز،
راهجدا،بلوارشاهدجنبامالک
خــوشنشــین)قـیمتتوافقي(
20 ميليون رهن + اجاره 400 تومان 

.م09186133394
ت

ت.

به چند فروشنده مجرب 
خـــانم  نيــازمندیم 
فروشگاهمهرداداول
با حقوق وپورسانت عالی

آدرس: ســرگـــذر 

09189165212

اجــــاره
 يک باب مغازه به متراژ 200 متر با 
70 متر بالکن، بِر بلوار شاهد، جنب 

امالک خوش نشين، امتياز برق 3 فاز، 
داراي گاز و آب )جهت فروشگاه يا 
کارگاه( رهن و اجاره داده مي شود

09186133394

.م
ت

ت.

فـــروش
 آپارتمان واقع در چهار راه شهناز، آزاد 

شرقی، خيابان آگاه، مجتمع آرام روبروی 
آژانــس پيـشــرو، طبقه اول 57 متر 
متری 3/400/000 تومان

09212936998

دعــوت به همكاري
تعــدادي خــانم در زمــينه 

لعابکاري و طراحي و سياه قلم كاري 
)ترجيــحاً حرفــه اي و مجرد(
 كار داخــل كــارگاه نيازمندیم

09131254816
.م09189116717

ت
ت.

به يـک رنـگ کار 
چوب جهت زير کاري 
نيـــازمــنديم 
09187001688

بــورس انـــواع

کاغذ ديواري هاي ايراني و خارجي
باقیمتبسیارمناسب

نقاشيسقفرایگان،قرنیزرایگان
پخشكاغذ)كليوجزیي(

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

خيابان عالقبنديان، روبروی دبيرستان عالقمنديان، 
دكوراسيون ماندگار

09180054172-09189073298-32747197

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

به تعدادي کارگر فعال زیر 
21 ســال در سوپرمارکت 
و فــالفلي واقع در جنوب 
تهــران با جاي خواب و 
حقــوق عـالي نيازمندیم

09192585676
09351191322

به یــک کـــارگر ســاده جهـت کار
 در کبابي نيازمندیم مراجعه حضوري 

آدرس: همدان، ميدان پاسداران ابتداي 
بلوار شاه حسيني کبابي گلپایگاني شعبه 2

.م
ت

ت.

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

به یـــک فـــرد خـــالق در 
رشتـــه ی فيزیک مكانيک جهت 
همكاری در یک پروژه نيازمندیم

09188105600



niaz@hamedanpayam.comایمیلارتباطبانیازمندیها

3 شماره 2476   ضميمه رايگان شماره 3297 روزنامه همدان پيامتلفن پذيرش آگهي: 38264400 - 081  شماره تلگرامی واحد نيازمندی: 09105398964
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مو
با 

اه 
شگ

رو
ب ف

 با
ک

ي

امـانت فروشي 
بــرزگــر 

لوازم منزل شما 
را بـا بـاالترين 
قيمت خريداريم
09188127175

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

شرکت خدماتی پدرام روشن فراز
مجری کليه امور نظافتی منازل، راه پله شرکت ها، انبار  ها و حياط

1-نظافتراهپلهساختمان،پاركینگ،منزل)آسانسوروحیاطو...(
2-تامیننیرویباسابقهجهتپرستاریكودکوسالمند

)بصورتنیمهوقتوتماموقت(
3-تامیننیرویخانموآقاجهتپذیراییوخدمتدرمجالسشما

4-مبلشوییدراسرعوقتبابهترینروشونازلترینقیمت
09182707850-09186100355

ع081-34223765
نو

مم
دا 

کي
ی ا

غات
لي

 تب
س

ما
ت

بهــترين خريدار 
ضايـعات آهــن 

آلــوميــنيوم
 و مـس در مـحل
09369720306

وام
ضمانت

ساعت تماس 16 الي 20

پذیرفتهميشود

09188130531
وام

ت
نوب

با 

بهترين 
خريدار

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

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

صنایع چوب رحيمي
دكوراسيون اداري، تجاري، 

كابيــنت و كــمد ديواري
سرویسعروسونوزاد
دربچوبي)نقدواقساط(

09188179355

نقاشي ساختمان
رنگروغني،پالستیک،
اكرولیک، كالر، مولتي
بــهترینكیـفیت با
قـیمت نــازلترین و

وع09104485919
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

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

ماشيـــن لباسـشویي  و...
.م09181112507

ت
ت.

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

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

امانت فروشی اسالمی
کليــه لــوازم  منزل 
شمــا را به باالترین 
قيــمت خریداریم
09185848955

امانـت  فروشي 
فـــدک

خریدوفروشانواع
لوازمخانگيواداري
ومــغـازهشــما
باباالترینقیمت
09189132501

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

جوشكـاري سيار
برق کشی،امور تاسيساتی

09186080082
نصبوسرویسكــولر

.م
ت

ت.

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

خــريــداريم
09186531232
081-32515783

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

کـار در منزل
آمــوزشمیناكاري+
كارتضمینيدرآمدباال

بدون محدوديت سني
.م09189052691

ت
ت.

آمــوزش
حسابداری عملی و کاربردی 

همراه با معرفی به بازار کار
صــد در صــد تــضمينی
09101364001

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

خریدار ضایعات
بهصورتجزئيوكلي
باباالترینقیمتدرب
منزلباوزنكشيدقیق

09361088058-09395628120

.م
ت

ت.

فروشگاه تهويه سبز هگمتانه

بابايی 09185456894   صدری  09183128908 تلفن تماس:38219589

فـــروش انواع رادیاتور، پكيچ،کولر گازی 
 تصفيه آب،رادیاتورهای برقــی و پـــنل گــرمایشی

مشاوره، طراحی، اجرای پروژه های تاسيساتی

خدمات پس از فروش

پـــرده هـــوا
سيستم های آبگرمكن خورشيدی

سرمایش،گرمایش، تهویه مطبوع

وع
من

داً م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

نشانی:همدان،میدانرسالت،نبشبلوارچمران

نقد  و  اقساط

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

آژانــس 
هواپيمایي سایاسير

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

نماينده رسمي فروش بليت قطار و هواپيما
آدرس: همدان، بلوار مدني، روبروی امامزاده يحيي، ابتداي اميركبير

@sayaseir :كانال تلگرام ما
09900892601 -38260240-270

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

با 20 مــيليون سرمایه ماهانه
 5 ميليون در آمد داشته باشيد
ساخت وراه اندازي خط توليد کوره هاي صنعتي زغال 
ليمو و کبابي با باالترين کيفيت و ســودآوري بـاال

وع09183192271
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

LX سـمــند
مدل 94 )مـــوتور پژو( بـســيار 
خوش رخ ده ماه بيـــمه ثالثبا 
تــخفيف کامل+ بيمه بدنه فنی 
و مــوتوری عالی  و تضــمينی 
بی رنگ و بــی خــط و خش

.م09188158258
ت

ت.

تعميرات انواع 
لبـاسشويي
فقط در منزل
خيابان شهدا نظربيگ
نـــادری

وع09186108405
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

زینالعابدینان09199106800
همدان،خیابانگلزار

گـــروه مـعماري 
کالسكــه چــوبي

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

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

*طراح و مجري سازه هاي فلزي

واهشما
بهدلخ 

اقساط

@kalaske-chobi

دعـــوت به 
مشــارکت

راه انـدازي  جهــت 
کنکور مرکز  فروشگاه 

09188121007

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

به یــک ضــامن 
کارمــند  جهـــت
 اخذ وام نيازمندیم 

09357235279
کـلــيه ضــایعات آهن، 
آلـومينيوم و.. شما  را با  

بـاالتــریــن قـيــمت
 در مــحل خـریداریم

09188150873 

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

2220...0935شهرک مدرس حيات بخش1272

6053...0918درب کارخانه حق شناس 2365

5880...0937ششصد دستگاه جليلي3389

4721...0918مريانجقادري42720

6048...0912شهرک مدني کريمي51450

5490...0937فرهنگيان زارعي6769

4248...0918ديزجمومني7188

1186...0918بلوار زينبيهذوالفقاري 81425

0079...0918فلکه مدرس بابانظري91890

5690...0918منوچهري پرچمي 102391

تلفن آدرس نام و نام خانوادگي شماره رديف

5893...0918مدني پشت هالل احمر جاللي 1373

5379...0936بلوار خواجه رشيد ايرانپور2322

8320...0918حصار امام تيموري 3407

2788...930مدني اميد اکباتان کاکاخاني 4825

6029...0918شهرک مدرس زارعي5812

3292...0918پرديسارغوان6940

6002...0918شهيد زماني کريمي72545

5631...0918چرمسازينائيني82792

3120...0918درب کارخانه ظرافتي92333

7601...0918کبابيانکريمي 10771

0435...0918کمال آباد رجبي111725

9414...0918اعتماديه رضايي121392

0237...0918مريانج رستمي131520

9505...0935منوچهري احمدي141445

1138...0918فرهنگيان داوري151015

2025...0918مريانجنادري1625

7782...0918آدرس جديد منتظران1783

8629...0901درب کارخانه زارعي1844

6386...0918درب کارخانه طاوسي1992

7260...0990جواديه اخوان 20154

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

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

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

وع
ً ممن

کيدا
تی ا

ليغا
س تب

تما

هيچ شعبه ای در سطح استان همدان ندارد و تمامی  شور قالی های خود را  از لحاظ کيفيت و کميت تضمين می نماید

به منظور کیفیت باالی شستشو این قالی شویی باکتریال ضدلک ، ضد  حساسیت استفاده  مینماید که باعث باال رفتن کیفیت شستشوی قالی های همشهریان عزیز میشود

 مبل شویی در مـنزل + ســرویـس رایــگان

دارایمجوزرسمی
ازاتحادیهمحترم

صنففرشاستان
همدانعضواتاق

بازرگانی

آدرس: چهار راه میدان بار  ابتــدای حـصار قصاب ها

به پاس قدرانی از  همشهريان فهيم و قدرشناس همدان افتخار دارد
برای اولین بار در سطح استان با دریافت یک بار هزینه شستشو جهت تمیزی هر چه بیشتر و کیفیت باالتر
 و جلب  رضایت همشهریان عزیز  قالی های شما را مطابق با موازین شرعی-اسالمی دو بار شستشو نماید.

تلفن: 34248433-34248434-34223469-34246808 همراه: 09183150225-09189039068

رفو گری قالی دستبافت و ماشينی و ترميم سوختگی قالی های ماشينی

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

آيا سوخت ديزل داريد؟
فـروش شنـاور چاه 

3 فاز خورشيدي
رایــــگان رایـــگان

ضــمانت ســـال باصــــد
09103811880

بهترین خریدار ضایعات 
آهن، آلومينيوم، مـس، 
درهاي پارکينيگی  ، درب
 و پنجـره و... در محل
09182147665

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت
ثبت نام برق رايگان 

خورشيدی 3 فاز برای 
چاه های کـشاورزی

كرج، كمال شهر، بعداز پليس راه 
كمال شهر جنب شهرک افشاريه 

فروشگاه برق خـورشيدي 
09122346325-09108250020

خـریدار ضـایعات آهن 
آلومينيوم، مس و باالترین 
قيــمت درب مـــحل 

09182305046
09366022437

وع
من

ا م
يد

اک
ی 

غات
بلي

س ت
ما

ت

کلينيک تخصصي طرح نو 
آمادهارائهخدماتبهمشتریانعزیز
ازقبیلبرشباپنلبرCNC-PVCو...

برش5MDFهزارتومان

09186133394

PVC 1800 تومان و کلیه خدمات 
با قیـــمت مـــناسب

آدرس: همدان،عالقبندیان جنب آژانس کوثر 
کلینیک طرح نو

.م
ت

ت.

مژدهمژده

خدماتي ديگر از کلينيک تخصصي طرح نو
جهترفاهحالمشتریانعزیزاینمجموعهاجرايدكوراسیون
داخلي،مبلماناداري،اجرايكابینت،كمددیواريوملـزومـات
MDFرابهصورتدستمزديباقیمتمناسبارائهمـينماید.

با کادري مجرب از اجرا تا نصب
آدرس: همدان،عالقبنديان، جنب آژانس كوثر، كلينيك تخصصي طرح نو

09187143029-09186133394

.م
ت

ت.

يخـچال، لبـاسشويی، جاروبرقی
بخــاری شــما را خريداريم

) لباس شویی ارج، آزمایش(
وع09188158671

من
ا م

يد
 اک

ی
غات

بلي
س ت

ما
ت



به منـــظور رفــع نيـــازهاي روزمره شما هر روز صدها
 آگهي در نيازمندي هاي روزنامه همدان پيام چاپ مي شود.

 از آنجایي که وظيفه این رسانه اطالع رساني به منظور سهولت
 در دادوستد و یا خدمات مـي باشد لذا مسئوليتي دربـــاره 
محتواي آگهي نـدارد. از همكاري  همه عزیزاني که قصدشان 
رعایت حقوق مشتریان و همشهریان گرامي مي باشد سپاسگزاریم.

هـمشهري گـرامي

ســازمان  نيازمندي هاي همدان پيام

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

چهارشنبه 4 مهرماه  سال 1397 
شماره2476  ضميمه رايگان شماره 3297    روزنامه همدان پيام

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

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

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

ت
ت.

ملی بار
3425444234254443

بـرق متعلق به همه اقشار 
جـامعه است از اسـراف 
در مصرف آن پرهـيز کنيم

بسيـــاري از مـــواد و اجـــنـــاس 
کافيـــست که در محل سایه یا خشک 
نگهـــداري شـــود و نيـــازي نيست 
آنهـــا را در یـــخـــچال انـبار کنيم

شرکت توزيع نيروي برق استان همدان

قاليشویي ناز
شستشوي انواع 

فرش هاي دستباف، ماشيني، 
ابريشم، كرك،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

امالك مهستان همدان
افتخارداردكهدرخصوصكلیهخدماتمسكن
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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مؤسسه خدماتي ديبا
شستشوي انواع مبلمان، 
فرش، موکت، سراميک، 
پـارکـت با دستـگاه هاي 
پيشرفته و مواد درجه یک
09187069605 -32626124
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 قاسمی 09219452817-09199015045

گروه صنعتي نوين برتر
 INDUSTRIAL GROUP

NOVIN BARTAR
توليدكننده انواع دروپنجره UPVC و دوجداره

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

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

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

UPVCبه صـــورت نقد و اقساط

رد
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غات
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س ت
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ت

081-32731015        09187146011

قاليشويي صداقت  با مجوز رسمي
با يكبار امتحان مشتري 

دائـــم مـــا شــويد

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

*
*
*

آدرس:همدان،شهرکبهشتي،خیابان
صیادشیرازي،روبرویمسجدبنيفاطمه

تشخيص ترکيدگي
لولههاي5الیه،پالستیكي،
فلزيبادستگاهآلماني

09183111202 حاتم پور
081-32512828

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

09372088029
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زیبا خاطره  یک  شکوه  تجلی 
»شعبه دوم رستوران مجلل رويال 
با ظرفـيـت 1000 نفر دردهکده 
گـرديـد.« افتـتـاح  گنـجنـامه 

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

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

رستـــــوران 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 ولمكده

081-34270286      09188149689

کابينت مهرداد
ازتولیدبهمصرفبامناسبترینقیمت

تولیدكنندهانواعكابینتهايمدرنآشپزخانه
كمددیواري،چوبي،فلزي،وكیومو...

با کيفيت عالی
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آدرس: همدان،میدان امام حسین)ع(، بلوار عالقمندیان، باال تر 
از اداره گاز، کارگاه خدماتی طرح نو

دکوراسيون داخلي طرح نو

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

هایگالس
HI GLASSES Lethronلترون MDF

امدیاف

09182917255

تخفيف ویژه 30 درصدی تا آخر آبان ماه

اقــــســـاط 3 مــــاهـــــه

قاليشويی خليج فارس
دارای مجوز رسمی از اتحادیه محترم

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

*بابهرهگیریازكاركنانمتخصصومجربافتخارداردخدماتخودرابههمشهریانعزیزارائهدهد
*بادریافتهزینهیکبارشستشودوبارشستشوطبقموازینشرعی

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

گازرساني غالمي
و تفکـيک کنـتور

 کلي و جزئي  و جابه جايي 

.م09187001775
ت

ت.

خـدمـات 
MDF آرش
09184104269

.م
ت

ت.

ساخـت کابيـنت و 
کــمــد دیـواري
بابهترینیراقآالتترک

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

ت.ت.م09358330649

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

 با قيمت مناسبت.ت.م
)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
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