
 شماره 2522   ضميمه رايگان شماره 3389  روزنامه همدان پيام

دقــتبـار
081-34278090-34278070-09183139435-09183174077

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

ت.ت.م
شبانهروزي

دقتبار

حملونقل

حـمــل و نـــقل

ر لـوندبـا ا
* حمل اثاثیه،جهیزیه، مبلمان، حمل کاال به تمام نقاط کشور

* بیمه کامل اثاثیه،مجوز رسمی، کادر مجرب

09188114102-32717001-32717002

تعطیل م  ــا ی ا ر  د حتی 
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باسبدرایگان

مـلیبـار
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.

ملیبار
3425444234254443

حمل اثاثیه و کاال با کادر مجرب و بیمه کامل
ارائهسبد
رایـگان
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اتــوبــارایـرانزمــین
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IRAN ZAMIN

3136081-
09183118683

حمـلاثـاثیهاسـکان
■ با کادر مجرب

■ حمل کاال به تمام نقاط کشور با مجوز رسمي
■ بیمه کامل اثاثیه

دســـت به ســـياه و ســـفيد نــزنـــيد!!

تماستبلیغاتیاکیداممنوع 09104450079-38320018-38320019

حتـی ایام تعطیل سبدرایگان

مبلمانتختخوابشونادرتخــفیف ویـژه) می بندیم، مــی بریم، میچینیم(
)تختدیواريكمجا(

تولیــد و پخش انواع مبلمان و 
آدرس: هــمدان، جــاده كرمانشـاه، كاناپه هــاي تختـخـوابـشو  و...

روبروی درب اصلي پادگان قهـرمان، 
باالتر از مهدي آباد )كوچه حسن آباد( 09189149336-09183125844-09186261644

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

بهترین آجیل فروش شهریم...!

آجیللبخند
طعموكیفیتيكهتاكنونتجربهنكردهاید!!!

09183129338      081-34285500      34295155

موسسه حمل اثاثیه
پارسـیان

تضـمینبامجوزرسمی
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رایگان
باسبد

فــروش و نصب 
انــواع  بـراكت 

)پایههايدیواريتلویزیونهاي(
 LED و LCD در انواع مختلف ثابت، 
متحرک، بازویي، سقفي، گوشه اي و.... 

09187812922
وع09186100710
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اکی
ی

غات
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نصـاب پـرده، نصب و 
جابــجایي انواع پرده، 
ارزانتر از همه جا، آماده 
همکاري  با  پرده سرا ها

09187812922
وع09186100710

ممن
دا

اکی
ی

غات
بلی
ست
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بهتعــداديشاگردساده
جهــتکـاردرکارگاه
شیرینيپــزيواقـعدر
شهـرکفرهنگیاننیازمندیم
ساعتكاري8صبحالي6بعدازظهر
حقوقماهیانه800الي900هزارتومان

09360281424

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

09185436800 زارعـی
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هگمـتانه کارخانه قالیشویی 
تمام اتوماتیک

شستشويانواعفرشهايدســتبــاف،
ماشیــني،مــوکت،پتوومبلماندر

منزلبادستگاههايپیشرفـته

09183164460
081-34246716
34229694

عضو رســـمی اتحادیه فرش همدان شماره ثبت: 930111
قالیشویي  هگمتانه هیچگونه  شعبه دیگري در استان همدان ندارد.
تمــاس شما پايان يک کار نيست، آغاز يک تعهد است

یاکیداممنوع
ستبلیغات

تما

فـــرشمـــقـدم
خرید،فروشوتعویض
انواعفرشهايماشیني
ودستبافبهباالترینقیمت
09036375560

نقـاشيساختمان
رنــگ روغنـي متري 4500 تومان 
رنگ پالستیک متري 3000 تومان

) مشاوره و بازدید رایگان(
)با كيـفيت و تضمين(
09372088029
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کلینیکساختمانيعمارت

25 سال گارانتی با بیمه نامه ایران برای اثبات اصالت كاال

09183149683-09381667212

)هـــــر آنچـــه نــــياز ساختمان 

 شماســـــت در يـــــک مجموعه(
) . . . ا جر ا )طراحی،نظارت،

■ نماي سنگ مصنوعي اســتونیـــت 
■ كركره برقي و جــک اتـوماتیک

■ نما و تابلوی كامپوزیت 
■ چــوب تــرمــووود

■ انواع سیستم های اعالم حریق با تاییده آتش نشانی

نیازمندشریکجهتتولیدو
بستهبنديانواعنانفانتزي
وحجیم)جاومجوزازما،
سرمـایهازشما(بامـجوز
ازسـازمانغـذاودارو
09033299483

امانت فروشي 
مــهـــدي

لوازمخانگيواداريشمارا
باقیـمتمناسبخریداریم
09188176407-32522719
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بهیــکفــروشنده
مجــربجهتکـار
درآرایشـيبهداشتي
خاتــوننـیازمندیم

آدرس: هــمدان، كوچه 
استـــر، پاســاژ امیركبیر، 
طبـــقه آخر، تــركماني
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بلی
ست

تما

مراجـــعه حــضوري 
با حقـوق و مزایاي عالي

بهیـکنفرنیرويماهرجهتکاردر
تعــویضروغنـينیـــازمندیم
محلکارجادهتهران09188132013

 PVC به یک نفربرشکار و
كار MDF نیـازمنـدیـم 

09185450961

Pasargad

بهقیـمت10سـالقـبل

بـورس 
كـت 
تــک

آدرس: 
همدان:ابتدای 

خيابان پاستور،
نــرســـيده

 بــه اورژانس

پارتجدیدپالتو:279هزارتومان081-38251406

طرفقراردادبا:
فرهنـــگــیان،
کمیتهامدادامام)ره(
ادارهپست،ادارهبرق

کت شلـوار روز

فرصت های شغلي مناسب خود را در اين کـانال بيابيد
نیازمنـــديهايآنــالینهمــدان

@n_hamedan   استخدام فوري
چاپ و پخش اطالعیه و آگهي هاي تبلیغاتي شما در سریعترین زمان ممکن پیام و تبلیغات 
خود را براي ثبت در فضاي مجازي به شماره 09909881592  )با تلگرام یا سروش( ارسال نمایید

ویــابــاشمارهتلفــن081-32522295
09908110429-09908110428تماسبگیرید
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کاشت مو و ابرو
زیبایی و جوانی را با ما تجرهب کنید

تنهادریکجلسهباالترینتراكم

بـــدون جـــراحی  و خـــونـــريزی

دستگاه 
اتومات

تضمينی

کلینیکتخصصیکاشتمو
بامجوزرسمیازوزارتبهداشتودرمان

مشاوره رایگان: بارانی  09120086192

09183121805ناصری09184111013

ویالیی،مسكونی،صنعتیومرغداریوآالچیق

سقفهایشیروانی
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طــراحـــی و ســـاخت و اجـرای انواع سازه های فلــزی

فروش آپارتمان 77 متري
باکلیهامکاناتطبقهاول
تخلیـهقیمت270میلیون
آدرس:بلوارخرمرودی،
پشــتكیــلینیکقائم
09183153935
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بهیکنفرسرمایهگذارومـدیراجرایي
درفروشگاهکتابکمکدرسينیازمندیم
ساعـــتتمـــاس:19الــي22

09016195346

شركــت  تـولیدي 
كیمیا طب هگمتان 
جهــتتکمیلکادرخودبه
تعداديچرخکارماهرونیمه
مــاهرووسطکارباامکانات
سرویسرفتوبرگشت+بیمه
تأمیناجتماعيواقعدرشهرک
صنعتيبوعلينیازمـنـداست.

وع09183151126
ممن
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ی
غات
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ست
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خدماتبرترتمیزي
راازمــابخواهید

 نظــافت راه پــله، پارکينگ، 
منــازل، ادارات و ارگـــان ها  

تـــوســــط خـــانـــم
.م09358800569

.ت
ت

وعدفتر كارخانه: همدان، برج پاستور، طبقه7 واحد7
ممن
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سرمـایهگذاریمطمئن
بادرآمدحاللوهرمقدارسرمایه

در كــــارخانه تــــولیــــد مــواد غذایی

باضمانترسمی،معتبروپشتوانهملکی)شرکتمهرجمتاسیس1368(
0920111202009181111765

سرمایه گذاری مستقیم
 و بـــدون  واســطه

شرکت بین المللی وبازرگانی معتبر
با نمایندگی انحصاری محصـوالت 
سلــولزی و بهــداشتی در ایران 
چندین سال سابقــه درخــشان

قراردادهای6ماهه
بازدهیباال
عقودشرعی
بدونریسک

ازمیلیونتامیلیارد
تلفن تماس: ۰2۱88۱9579۶
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نقاشي ساختمان 
رنــگروغني،پالستیک،
اکرولیک، مولتـی،کناف،
بـابـــهترینكیـفیت
ونـــازلترینقـیمت
09104485919
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آگهـــي استـــخــدام 
یکشركتخصوصيازنیروتخصصي
ذیلدعــوتبههـمكاريمينماید:
1-یکنفرخانمیاآقايدامپزشکباسابقهکار

)مراجعه حضوري(
آدرس: شهـــرک صـــنعتي بوعلي،

وع بلوار ســـوم، خیابــان 19، پالک 129
ممن

دا
اکی

ی
غات

بلی
ست

تما

مؤسسهخدماتيدیبا
شستشوي انواع مبلمان، 
فرش، موكت، سرامیک، 
پـاركـت با دستـگاه هاي 
پیشرفته و مواد درجه یک

09187069605 -32626124
هنرمند وع09334585805 
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امـانت فروشي 
بــرزگــر 

لوازممنزلشما
رابـابـاالترین
قیمتخریداریم
09188127175
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آدرس:همدان،ابتدايخیابانمهدیه،روبرويدبیرستانشریعتي،ساختمانپیامچهارشنبه 2۶ د ی ماه سال ۱397

www.Hamedanpayam.com niaz@Hamedanpayam.com

38264400

09105398964

تلفن
SMS
TELEGRAM

10006066
@bazarehamedan

بهیکنـفرهمـکار
آقاجهـتتبلـیغات
)دادزن(نیازمنـدیم

09380108110
باحـقوقمـناسـب

بهیــکنـفرآقا
کارشناسفروشو
بـازاریابباسابقه
کــارنیازمندیم
لطفًا رزومه خود را به اين 
شمـــاره تلــگرام نماييد.

09909445423 
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ی
غات
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بهیکفروشندهخانمجهتکار
درلباسفروشیزنانهبهصورت
ماهیانــه پایهحــقوق با دائم
700هزارتومان)درصــورت
رضایتمندیازکارشماهــم
افزایشحقوقتعلقمیگیـرد(
فقط و فقط مراجعه حضوری
آدرس: میدان امام، سبزه میدان، 

پشت پاساژ قدس، راسته کفاشخانه 
بزرگ، پوشــاک گیــشا،پالک 31

09193122567



تلفن پذيرش آگهي: 382۶44۰۰ - 2۰8۱ پیامک:10006066
niaz@hamedanpayam.comایمیلارتباطبانیازمندیها

شماره تلگرامی واحد نيازمندی: ۰9۱۰53989۶4
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نیازمندتعداديویزیتور
خانمجهتپخشمواد
غذایـيوشوینده

حقوق+ بیمه+پورسانت+ 
هزینه ایاب و ذهاب 
09189529932

معــاوضــه
تهـران- هـمدان

کامــران
وع09378239797
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ی ا

غات
بلی
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ت

بهتعدادينیروي
مــاهرجهتکاردر
قاليبافيشهربافتبا
حقوقخوبنیازمندیم
32547938-32548967

فـــروش
یک باب مغازه 10 متري، 3 متر 
بالکن، طبقــه زیــرین روبروي 

پله با دید عالي پاســاژ ونوس
 سرپــل یخچال قیمت توافقي 

09183194643

اجـــاره یک باب مغازه 
تجاري به متراژ 18/5 متر

داراي 4 متر بالکن و 18 متر زیرزمین 
با امــکانات کامــل با قیمت توافقي 
آدرس: بــازارچه شـهرداري 
واقـــع در حــصار امــام 

09394197016
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به یک نفر آشپز جهت كار در 
تهیه غذا نیازمنـدیم ) ترمینال 
اتوبـوس ها( 09037392619
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به2نفــرخــانمجهت
نقاشیرویسفالوسرامیک
ترجیــحًارشتهگرافیکدر
داخلشهراللجیننیازمندیم

09109001411
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ساعتكاری:8صبحالی17
)باسرویسوآمـوزش(

بهیکصندوقدارخانمجهت
کاردرفروشگاهنیازمندیم
ساعت كاری: 18 الی 23

حقوق 500 هزار الی 700 هزار تومان
)مراجعـهحضـوری(

خواجه رشیــد، روبروی اداره کار 
فست فود بامبو  081-38268820
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غات
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به یک ویزیتور با تجربه 
جهـت كـار در شـركت 
دارویــي  نــیازمندیم 

09102566004

بهچنــدحـسابدارخانموآقامسلطبه
نرمافزارهلوحداقل2سالسابقهنیازمندیم

)مراجعه حضوري(
سيزده خانه باالتر از برج آرين داخل كوچه لعلي ساختمان پاسارگاد 

شركتحسابداريآریاچرتكههگمتان
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بلي
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تما

به یک پیک موتوري جهت 
كار در رستـوران واقع

 در خیابان شکریه رستوران
 كالسیـک نیازمندیم 

09181110899
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بهتعـداديوردســتچرخکار،
اتوتکمیليزن،دکمهمادگيزندر
کارمانتوباآموزشکامل)آقایاخانم(
وعنیــازمنـدیم09130939230
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کــاردرخانه)میناکاري،
کـاردائـم،تسویهنقدي(
وع09372942302

من
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كی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

 3DMAX  نیازمند مدرس اتوكد و
خانــم یا آقـا )حقـوق + بیـمه( 

09187111675

نیازمنــدهمــکارخانمدر
آموزشگاهکامپیوتروحسابداري

۰9۱87۱۱۱۶75

بهیــککــارگـرساده
خانـــمنـــیازمندیم

۰9۰37424547

به تــعـــدادی رانــنده    مجــرب
 با اتومبیل ترجیحاً دوگانه سوز جهت 

كـــار در آژانس بهشتی نیازمندیم
وع09189051091-09187191091

من
دا م

كی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت  به یک همکار ماهر و نیمه ماهر 
MDF كــار نـیازمندیم

09186103341

بهتعداديپیکموتوريجهتکار
درشرکتحملونقلصداقتبار
نیازمندیم09181114305

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

معاوضه،مشارکتدرساخت
خريد فروش، رهن و اجاره

38322709-38321666

بهیکنیـرويMDF کارماهرونیمهماهر
جهتکارکابینتنیازمندیمآدرس:میدان
امامحسین،انتهایخیابانعالقمندیان،پشت
ابزارفروشیموسعلی)دکوراسیونانصاری(

وع09353637708
من

دا م
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

بهیکنفراپراتورخانمجهت
کاردرآژانـسنیـازمندیم

ساعت كاري 7 الي 14 
حقوق400/000)14الي20(حقـوق350/000
درصورتبهبودعملكردحقوقافزایش

مییابدترجیحاساكنحوالیرسالت
آدرس:هــمدان،ميدان رسالت 
آژانس بوعلی ۰93358۰4۰۰۱

به تـعدادي آقــا و 
خـانم واجدالشرایط 
جهت اخذ نمایندگي 
بیمه با كمترین هزینه و 
بیشترین درآمد نیازمندیم 
)بصورتپارهوقتوتماموقت(

)حداقلمدرکدیپلم(
قنبري 09186134494

ت.م
ت.

به دو نفر خانم جهت بازار یابی 
لوازم آرایشی - بهداشتی 

نیــــازمنــدیم 
 دارای سابقه كار - با ظاهری( 
)مناسب و روابط عمومی باال

09353396827

آموزشمیناکاريرويسفالبهصورترایگان
قابل توجه افــــراد جویــــاي كار )خانــــم ها( 
كار در محیط كـارگـــاه با تسویه هفتــــــگـي 

مركــــز كارگاه: بلوار امام خمیني، روبروي شهرك 
انــــدیشه، مركز فنـــــي وحرفه اي انـــــدیشه 2

09309599096

بــهتعدادیمحدودی
پیـکموتوريبهصورت
تمـاموقتونیمهوقت
جهتفعالیتدرآژانس
پیکموتورينیازمندیم
09183131642

به دو نــفـر خــانم 
با سابقه كاري و مسلط
 به كامپیوتر نیازمندیم 
آدرس:خیــابانطــالقـاني،
روبرويبیــمارستاناکباتانبعد
دادسراساختمانمسعودبیمهایران
38262343-38260993

به دو نفر نیــروي خانم 
جهت كــار در شهرك 

صنعتي اللجین در كارگاه 
نقاشي نیـــازمندیم 

)حقوق و مزایاي عـــالي(
09212598499

به تعــدادي 
رنگ كـار مـاهر 
چوب نیازمندیم 

09014788056

به یک نفر منشی خانم 
مسلط به نرم افزار هلو 
جهت كار در شركت 

پخـش مـواد غــذایی 
و شــوینده نیازمندیم
حقوققانونادارهکار

09189529932

فـروشفوريآپارتمان
82 متــري، چهــــارراه 
شــریعــتي، ابــتــداي 

کاشانــي، طبــقه سوم، تک 
واحدي بــدون آســـانسور، 

پــارکینگ بــدون مزاحم
09380140741

آگهــیفــــروش
یـــــک قـــطــعه زمــــین مـزروعی به مساحت 18975 متر مربع 
با شمـــــاره پــــــالك ثبتی139/6717 واقـــع در شــهر بـــهار،
 شهرك فرهنـــگیـــان انتهـــای بهاران 9،جنـب گاوداری سلیمی

ساعتتماس:8:30الی18:30

وع
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بلی
ست

ما
ت

09198589450

هیچ شعبة دیگری در سطح استان همدان ندارد و تمامی  شور قالی های خود را  از لحاظ كیفیت و كمیت تضمین می نماید

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

 مبل شویی در مـنزل + سرویس رایــگان

دارایمجوزرسمی
ازاتحادیهمحترم

صنففرشاستانهمدان
بازرگانی اتاق عضو

آدرس: چهار راه میدان بار  ابتــدای حـصار قصاب ها

به پاس قدرانی از  همشهريان فهيم و قدرشناس همدان افتخار دارد

برای اولين بار در سطح استان با دریافت یک بار هزینه شستشو جهت تميزی هر چه بيشتر و کيفيت باالتر
 و جلب  رضایت همشهریان عزیز  قالی های شما را مطابق با موازین شرعی-اسالمی دو بار شستشو می نماید.
تلفن: 34248433-34248434-34223469-34246808 همراه: 09183150225-09189039068

رفو گری قالی دستبافت و ماشینی و ترمیم سوختگی قالی های ماشینی

دارای مجهز ترین گرمخانه جهت
شاید این بار ربنده شما هستید خشک كردن قالی ها در فصل سرما

زمین قالیشویی ایران 
بههمراهقرعهکشیتلویزیونالسیدیوفرشدستبافت

بهیکنفرپرسکار
ماهــر)پرسکار
ضـربهاي(آشنابه
جوشکارينیازمندیم
09183117257

به 20 نــفر  رانــنــده
 با خودرو و یک اپراتور 
در شیفت صبــح جهت 
كار در آژانس نیازمندیم 

081-32657929

به تــــعـدادی 
چــرخــکار  و  

وردسـت چرخکار 
خـانــم  نیازمندیم
09182058898

به یک خـانم مسلط به
 3D MAX جهــت كار 
در نمایشگاه   دكوراسیون 
داخلــي  نــیازمندیم 
09182223360
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به یک فروشنده خانم )مجرد( جهت 
كار در دكه كتاب فروشي خیـابان 
بوعلي نیازمنــدیم  09183526436
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غات
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س ت
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ت

بهیـــکفــروشندهخانم
باسابقـهکــاریجهتکاردر
بوتیکزنانهواقعدرخیابانپاستور
بهصورتتماموقتنیازمندیم
وع09121456067
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كی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

بهتعدادينیـرويکارآقاجهت
کاردربستنيفروشينیازمندیم
شرایط سني: 18 الي 25
آدرس: همدان، بلوار بعثت 

بستني نعمت 
081-38385996

به یـــک رانـــنده پـایه یک 
حومـــه  هــمدان نیازمندیم 
09188116102-09188145118

وع
من

دا م
كی

ی ا
غات

بلی
س ت
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ت

بهدونفــرنیـروي)آقاوخانــم(جهت
رزواسیونویالهايگنجنامهنـــیازمندیم
حداكثرسن30سالبامدرکتحصیليلیسانسبهباال
)جهانگــردي(آشنایيومسلطبهكامپیوترنیازمندیم
ساعت كاري: 8 صبح الي 19          حقوق 1/200/000 تومان 

09308120808
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بـــاغ رستـــوران ساحــل 
جهت تکمیل کادر خود به یک نیروي جوان آقا 
سالن کار تا سن 25 سال به صورت تمام وقت با 
ظاهري آراسته واقع در عباس آباد نیازمند است 

09189500589
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به تعدادی پیک موتوری 
با درآمد روزانـه بــاالی 
60 هزار تومان نیازمندیم
)اعتبارآگهیتا40روز(

09368143511
09120258019

بهیککارگرسـادهجوان
کاردرغذاخوريبههمراه
صبحانهونـاهارنیازمندیم
ساعت كاري: 7 صبح تا غروب 
آدرس:خیاباناكباتان،روبروي
مسجدجامع،كاروانسرايفرش
میرزاكاظــم،غـذاخوريوحید

بهیکنـفرکارگر
ماهرآقایاهمکار
بـرايشــراکت
درتــعــویـض
روغنـيهخامنشي
نـــیازمــندیم
09037246302

بهیــکنفرآقا
جــوانجهتکار
درسانـدویچیاز
ساعــت13الـی
22نیــازمندیم

حقوق 800 هزار تومان

09189008130

بهتعــداديهمکارخانم
یاآقاجهتکارگاهتولیدي
دوغــابيدرشــهرک
صنعتياللجیننیازمـندیم

09380836544
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)همراه با ســرویس(
)حقوقروزانه40هزارتومان(

بهیــکآشـپز
وظــرفشــور
خانمجهتکـاردر
رستوراننیازمندیم
09187083593

فوری

بهچنـدنفرآقاو
خانمجهتهمکاري
بابیـمهنیازمندیم
پاره وقت و تمام وقت
مدرك دیپلم به باال
09186368082
09188103126
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بهیککـارگر
سادهجهتکار
دررســتوران
نیــازمنـدیم
09189108425
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آگهی استخدام
حسابـدار با تجربه 

ترجیحا خـانم، آشنا 
بـه تحریر دفاتر و 

اظهارنامه مالیـــاتی 
بومی شهر بهـار در دو 
شیفت صبح و بعد از ظهر
09185048880

بهیکسالنکار
آقــاجــهت
کاردرفستفود
نیــازمــندیم
همدان، خيابان مهديه 
رستــوران پدر خوب 

09128282938
09187000056
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به تعدادی كارگر آقا جهت 
كار در كارخانه نبات با حقوق 

و مــزایا و بــیمه نیازمندیم
آدرس:شهرک صنعتی بهاران، بلوار 

صنعت، انتهای خيابان دوم غربی

)مراجعهحضوری(
081-34586762

بهدونفـربـازاریاب
آقاجهتپخشلـوازم
یدکيخودرودرسطح
استانهمداننیازمندیم

09183180510

بهیکپیکموتوري)ترجیحًاباماشین(
جهــتکـاردرفستفودنیازمندیم
آدرس:اســتادان،جــنببانک
وعصادرات،گرینفود09182200069
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به دو نفر خانم جهت كار 
در آتلیه عکاسي )آشنا به 
فتوشاپ( واقع در میدان 
شیرســنگي   نیـازمندیم 
09188146900 وع

من
دا م

كی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

@bazarehamedan

اگربهدنبالآگهــیهایاستخدامی
مـیباشیدلطــفاًبـهکــــانال
تلـــگـرامیزیرمراجعهنـمایـید

جهـــت عضو در كانــال تلگرام نیازمندی  لطــــفاً 
عدد 5 را به شماره 09105398964 ارسال  نمایید.

آگــهــــی خــــریـــد
شرکتداروییمتقاضیخریدملکیواقعدرشهرکصنعتیبوعلیمیباشد
متــراژ کـل ملک حـدود 1300 متــر، شـــامل
 800 الی 1000 متر سوله، 100 متر اداری و حدود 200 متر محوطه
از مالکـــين محتـــرم تقــــاضًا می شـــــود، جــــهت مذاكره 
وعبا شمــاره همراه 09181110305 تماس حاصل فرمايند.

ممن
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اکی
ی

غات
بلی
ست

تما
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تسهیالت
متــفرقهوام

تعمیرات 
ساختمانی
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نقاشی خدمات
بازار فـرش ساختمانی

امانت فروشی
خـــریـــدار 
ضایعات و آهن

امانــت فــروشي 
شبــاهنگ 

لــوازم خانــگـي و اداري شـما 
را با قیمت مناســب خریـداریم
09188169434-38228378

فـروش یک دستگـاه ماكسیما 
مدل 81  )رنگ نقــــره اي(

09188199175

وام
ضمانت

ساعت تماس 16 الي 20

پذیرفتهميشود

09188130531
وام

ت
نوب

با 

بهترین
فـرشهــایخریدار

نووکهنهشمارا
خــریـداریم

09187089782
وع09358199394
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تعمیـراتانواع
لباسشویي
فقــــط 

در منــــزل
خيابان شهدا نظربيگ

نـــادری
09186108405

نوع
امم

کید
یا

یغات
ستبل

تما

همشـــهریان آیا تمـایل به 
خریـــد نان محلي با پیک 
رایگان تحویل؛ درب منزل

 و مغازه ها و ادارات دارید؟؟ 
با قیـــمت منــــاسب 

)نظرتون  وتمایلتون را پیامکي 
یا با تمـــاس بفــــرمـــایید(

خواص نان محـــلي با مقداری سبوس، 
بسیارخوش مــزه، ماندگاری باال و 

ظاهري خوب؛ مفید بـــراي سالمت 
09183170413-09335481883ربیعی

آموزشگاهتعمیراتموبایل

عالءالدين با 13 سال سابقه درخشان

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

تلفن: 32531229ارائه گواهینامه مهارت بین المللی
آدرس:  همدان، خيابان شريعتي، روبروی بانك ملي كارگشايي، ساختمان ۱۱۰، طبقه 3

ت.ت.م صنایع چوب رحیمي
دكوراسيون اداري، تجاري، 

كابيــنت و كــمد ديواري
سرویسعروسونوزاد
دربچوبي)نقدواقساط(

09188179355 وع
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ید
اک
ی

غات
بلی
ست

ما
ت

خریدار ضایعات 
از قبــيل آهــن و مس 
و... از كارخانجات درب 
منزل با باالترين قيمت 

09189095319

پیکانوانتمـسقفآمادههمکاريبا
شرکتهاوارگـــانهايدولـتيو
خصوصي)خارجشهر(09188155190

فــروشیامعــاوضهباپیکانوانت
پرایـــدمدل81،رنـگمشـکي،
بابیمهوفنيسالمقیــمت9میلیون

09037424547

خریدار ضایعات آهن 
چــدن، آلومینیوم   و 
مس و لوازم خـانـگي 

ع09182112624
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دا

کی
یا

غات
بلی
ست

ما
ت

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

باکیفیتعاليوتضمین

09035340232
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امانتفروشیاسالمی
كلیــه لــوازم  منزل 
شمــا را به باالترین 
قیــمت خریداریم
09185848955

آموزشلعابکاري
فقط40هزارتومان
)با معرف كار(
ت.م09185781324

ت.

خریدار انواع ضایعات
ازقبیلآهن،چدن،مس،
برنجووسایـلمــنزل
بهغیـرازوسایلچوبي

09184428371

ت.م
ت.

گازرسانيغالمي
و تــفکـیک كنـتور 
كلــــي و جــزئي
  و جــابــه جــایي

09187001775
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نقاشيساختمان
رنـگ روغــني، پالســتیک،
 مولتـــي کالر، کناف با اکیپ 
مجرب مشاوره و بازدید رایگان 
)قيـــمت تــوافــقي( 

09384109550

پیمانکاری  ساختمان
و

مشارکتدرساختوساز

ساعت تماس  16    الی   20
09021115775

پذیرفتهميشود

تعمیراتمبل
تعمیراتانواع
مبلمانراحتی
کالسیک،استیل
حمل و نقل رایگان
09198856490

دكوراسیون داخلي عباسی

ساختکابیــنت،کمـــددیواري،
نازلترینقیمت با دراور،جاکفشي،
بامــاتماسبگیرید فقطکافیست

هایگالس
HI GLASSES Vacuum

وكیوم
MDF

امدیاف

09182917255

20%OFF
دیوارپوش،کناف،سنگ،کابینت3بعدیاجرامیشود

رقصبرباماضطراب
كاري از گروه تئاتر سایه 

نویسنده: امیر گیل، 
ابراهيمي،  بابــــک  بازيــــگران: 
احمدي، گــلي،بهــناز  معصـــومه 

 سيدعلي موسوي مظفر، زهرا كلوندي 
كارگران:محمدحسنكوثري
29دیالي10بهمنازساعت17
مجتمع شهــيد آویـــني

فــروشانــواعلـوازمبرقی
)دستگاه دیجیتال 85الی115هزارتومان، گوشی تلفن ثابت 30الی55
هزارتومان، آیفون  2 طبقه تصویری 550هزارتومان،آیفون یک طبقه 

تصویری 350هزارتومان،محافظ یخچال  35هزارتومان، المپ 50 وات 
کم مصرف  15هزارتومان، آیفون  2 طبقه صوتی 165هزارتومان،جاروبرقی،
چای ساز، آنتن برقی، اتو مو، ریش تراش، سشوار، بند انداز و انواع لوازم برقی بهفروشمیرسد(
09182117955 باباطاهركوچهسماواتیان آدرس:همدان،خیابان

08132517532

گالـــري

مبلمان لم ِور
حسآرامـشرادرگالــريمبــللمورتــجربهکنید

نقـــدواقســـاط3مــاهه)بدونبهره(
کنــید مقـایسه را جهیزیهكاملعروسقیمـتها

@Lmver4furnitureعرضهکننـدهجدیدترینمبلماندرطرحهـاورنگهايمختلف

نشاني: همدان،خیابان تختي باالتر از شهرداري منطقه 2
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با مدیریت ستاره اي

تعمیراتانواع
کیفوکفشجالل
زنانه و مردانه پذیرفته می شود

آدرس: چهار راه شهناز، خيابان 
آرام،كــوچه يغما پالک 34

ت.م09182153884
ت.

تـورمـشهد
 6 روزه بــا اســـکانيا 
با خـــدمات خـــوب 

حركت هر 3 روز در ميان
)توركربالباخدماتخوب(

09211244924
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ت

اگر حـق و حقـوق 
خود را مي خواهید 
قبــولشـکایاتکارگريو
کارفرمایيادارهکاربابیشاز
15سالسابقهکارنماینـدگي

32513135-09183111004 نقیبي 

ساعـــات اوج مــصــرف 
برق در نیـــمــه دوم سال 
از ساعت 17 الي 21 مي باشد.

شرکتتوزیعنیرويبرقاستانهمدان

شبهابانــورمالیمتــر
روشنایيمــداومتري
رادرخـــانهخـود

داشتـهباشیم

ش
ذیر

پ

هی
آگـ

38
264

400

@bazarehamedan

اگربهدنبالآگهــیهایاستخدامی
مـیباشیدلطــفاًبـهکــــانال
تلـــگـرامیزیرمراجعهنـمایـید

جهـــت عضو در كانــال تلگرام نیازمندی  لطــــفاً 
عدد 5 را به شماره 09105398964 ارسال  نمایید.



آدرس: همدان، ابتد اي خیابان مهدیه، روبروي دبیرستان شریعتي، ساختمان پیام                                                                    تلفن : 38264400     10006066            09105398964

چهارشنبه 2۶ د ی ماه  سال ۱397 
شماره 2522   ضميمه رايگان شماره 3389    روزنامه همدان پيام

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

امالکمهستانهمدان
افتخار دارد در خصوص كلیه خدمات 
مسکن در جاي جاي شهرستان همدان
 در خدمت همشهریان عـزیز باشــد.
@amlakmahestanhamedan
www.mahestan18@gmail.com

081-38273503     081-38253847      081-38275359

ی دارد.
ت.اكیداً.م پیگرد قانون

ت.

 ۰93۰73۰985۰-۰9۱89۰۰8۱55
32532525  -  32533525-۰8۱  بــا مديريت نجفی  

تهیهغـذایامـیــر
) اوليــن بــودیــم و بهترین خواهيم ماند(

آدرس:میدان امام، خیابان شهدا، پشت بانک آینده ، تهیه غذای امیر

پیک رایگانتعداد 100
 پرس به باال تخفیف ویژه
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بـــــا خریــد حــضـــوری از 
اشــانتیون ما برخوردار  شوید

كوبیده              5/000
جوجه                5/000
نگین دار            6/000
مرغ                    6/500
وزیري                6/500
جوجه مخصوص 6/500

خوراك ها چلو خورشت روز       6/500
چلوكوبیده                  7/000 
چلو جوجه                   7/000

چلو نگین دار               7/500  
چلو مرغ                      8/000

چلو وزیري                  8/000        
چلو جوجه مخصوص  9/000

hegmatankala97 :تلــگـرامhegmatan kala2 :اینستاگرام

سایـهگشت
انواع تــــورزمیني و هوایي مشهد 
■ تور كیش از همدان سه شنبه ها و جمعه ها موجود مي باشد

■ آخــر تورهــــاي خارجي:
■ آنتالیا: 1/390/000 ، استانبول: 1/400/000  تفلیس: 1/200/000 

 @sayehgasht اطالع از تورهاي لحظه آخري در كانال تلگرامي ■
■ انواع تورهاي یک روزه و طبیعت گردي كویر، نمک آبرود، كاشان، قلعه رودخان و ...

 
■ آدرس: همـدان، میرزاده عشقي، طبقه فوقاني، رستوارن دلتا، واحد 8

38265052-38264067

 پیش فروش تورهاي نوروزي آغاز شد

قالیشویي ناز
شستشوي انواع 

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

باخشککنلولهايبدونچروک
اینقالیشویيشعبهدیگريندارد

32548968-32547938
سه راه شهرک فرهنگيان، جنب سردخانه ميالد

شمارهمجوز0172802418

برنج هندی دانه بلند هایلی
66000

سس مهرام 1400 گرمی
19000

رب گوجه فرنگی چین چین
14800

شیر نایلون میهن
2000

تن ماهی کالچر
ماست دبه یوگو 2 کیلویی7400

12300
پوشاک بمبم سایز)5-4-3(

40000
پوشاک مای بی بی)5-4-3(

پوشاک مولفیکس)5-4-3( مایع ظرفشویی جام 4 لیتری

44000

55000 24000

زینالعابدینان09199106800
همدان،خیابانگلزار

گـــروه مـعماري 
كالسکــه چــوبي
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*طراحومجريدکوراسیونداخلي
*طراحومجريکابینت،کمددیواريو...

*طراحومجريسازههايفلزي

واهشما
بهدلخ 

اقساط

@kalaske-chobi


