
آدرس: همدان، ابتد اي خيابان مهديه، روبروي دبيرستان شريعتي، ساختمان پيام   شماره 2492   ضميمه رايگان شماره 3328 روزنامه همدان پيامشنبه 12 آبان ماه سال 1397

www.Hamedanpayam.com niaz@Hamedanpayam.com

38264400

09105398964

تلفن
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10006066

https://telegram.me/bazarehamedan

دقــت  بـار
081-34278090-34278070-09183139435-09183174077

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

ت.ت.م
شبانهروزي

 دقت بار

حمل و نقل

حـمــل و نـــقل

حمـل اثـاثيه اسـکان
■ با كادر مجرب

■ حمل كاال به تمام نقاط كشور با مجوز رسمي
■ بيمه كامل اثاثيه

دســـت به ســـياه و ســـفيد نــزنـــيد!!

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع 09104450079-38320018-38320019

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

* بيمه كامل اثاثيه،مجوز رسمی، كادر مجرب

09188114102-32717001-32717002
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باسبدرایگان

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

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

ت
ت.

ملی بار
3425444234254443

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

3136081-
09183118683

امانت فروشی
ســرگذر
081-32531510 
وع09373801275
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چاپ سيلــك و تـامپو رايـان
چاپبرروينایلون،نایلكس،پارچه،
چوب،فلز،شیشه،كارتنپالستو...

چـاپ بر روي درب قوطي، قطعات صنعتي، خودکار، لوازم 
آزمايشگاهي و پزشکي، قوطي هاي آرايشي و مواد غذايي و...
مجهز به دستگاه هاي اتوماتيك چاپ سيلك با بهترين کيفيت چاپ

آدرس: همدان، خيابان باباطاهر، جنب پاساژ كيش
09182924071-09183156771
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کـــابـــينت
 درخـت سـبز 

طـــراحوسـازندهكابینت،كمددیواريو
تختكمجا)تاشو(مشاورهوطراحيرایگان
آدرس: همدان، خيابان طالقاني، چهارراه ابن سينا، روبروي مدرسه علمي

09183183170- 09100893170 موسوي
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امانـت فـروشی 
سعید )پنــاهــی(
 كليه لوازم منزل

 و اداری
راباباالترینقیمتخریداریم

34247850
09188150893

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

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

نمايندگی آموزش نرم افزار مالی سپيدار و هلو


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

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

کلينيك ساختماني عمارت
■ چــوب تــرمــووود 

■ كركره برقي و جک اتوماتیک

@kilinikemarat09183149683-09381667212

تماستبلیغاتیاكیداممنوع

)هر آنچه نياز ســاختمان

 شماســت در يک مجموعه(
■ نما و تابلوی كامپوزیت 

■ نماي سنگ مصنوعي استونیت

ثبت نام تورمشهد مقدس آغازشد
حركتهرسهروزیكبار
آژانس هگمتـانه ســفیر 

@offertour4034
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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

09188173307

طراحي و اجـراي 
انــواع شـومـينه

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

09185436800 زارعی
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ثبت نام کالس هاي رايگان و نيمه رايگان 
خانهیكارگــرمختــصتــمامســنین
چرتكه،زبان،كامپیوتر،حسابداري،هنري،رباتیک،
برنامهنویسی،شبكه،تحلیلوطراحیمدارالكترونیكی
آدرس: همدان،خیابان طالقاني  چهارراه امیركبیر بیست متري شیرسنگي
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دفتر كارخانه: همدان، برج پاستور، طبقه7 واحد7

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

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

امانت فروشي 
مهــدي

لوازم خانگي و اداري شما را 
با قيمت مناسب خريداريم 
09188176407-32522719
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081-34270286      09188149689

کابينت مهرداد
ازتولیدبهمصرفبامناسبترینقیمت

تولیدكنندهانواعكابینتهايمدرنآشپزخانه
كمددیواري،چوبي،فلزي،وكیومو...

با كیفیت عالی
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09181070367-09189028401

صفر تا صد تعمیرات منازل 
خــود را بـه ما بسپــارید

از بنايی ، سيمان ،گچ کاری ، سنگ ،
کاشی، موزائيك و جوشکاری
و بـرق و لوله کشی و نقاشی 
و کاغذ ديواری و ديوار پوش
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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
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نقاشي ساختمان 
رنگ روغني متري 4500 تومان 
رنگ پالستیک متري 3000 تومان 
)باكیـفیتوتضمین(

09372088029
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آمــوزش رایــگان 
گلــیــم بــافـي 
به همراه سفارش کار در منزل 

)محيط کاماًل زنانه( 
آدرس: جاده محمديه باالتر از 18 متري 

پورياي ولي كوچه مصباحي پالك 2
وع09187111945

ممن
دا 

اکي
ی 

غات
بلي

س ت
تما

به يك نفر آقاي جوان جهت 
کار در ساند ويچي  نيازمنديم
نیمهوقتازساعت10صبح

تا5عصرحقوق500هزارتومان
تمــاموقــت900/000تومان

09189008130

به یک منشي خانم مسلط به آفیس  
و روابط عمومي باال نیازمندیم 
)مراجــعهحضـوري(

آدرس: سيزدخانه باالتر از 
برج آريان داخل کوچه لعلي 
ساختمان پاسارگاد شـرکت 
حسابــداري آريـا چرتکه
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خريدار دو فقره فيش 
حج واجب و خريدار 
ســه فقره حج عمره 

09185828964

.م
ت
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موسسه ماهور
*مشاوره و ثبت انواع شركت، برند و عالئم تجاري 

آگـــهي  انـــواع  ثبـــت  و  *تنظـــیم 
شركت  تغــییرات 

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

تلفن: 38268278 و 09382838289
شعبهبهار:خیابانامامچهـــارراهفــرهنگ

تلفن: 2- 34508880 و 09185048880

09183129338      081-34285500      34295155

موسسه حمل اثاثیه

باسبدرایگانپارسـيان

وعتضـمين            با مجوز رسمی
ممن
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ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

081-32731015        09187146011

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

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

*
*
*

آدرس:همدان،شهركبهشتي،خیابانصیادشیرازي،
بنيفاطمه روبرویمسجد

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

آدرس: همدان، بلوار فرودگاه، خيابان گمرك، جنب سوار كاری
09127059537-09187100121-32569257
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قاليــشـويي  اکـبا تـان
تحویل 48 ساعت

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

به یک نفر منشي آقا در 
باشگاه بدنسازي  نیازمندیم

ساعتكاري:7:30تا15:30
حقوقماهیانه600هزار

ساعتمراجعه15الی18عصر
)سن20تــا35سال(

آدرس: همدان، خيابان فرهنگ روبروي 
رستوران هزار و یک شب باشگاه تندرست
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فوری

قالیشویي ناز
شستشوي انواع 

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

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

32548968-32547938
سه راه شهرك فرهنگيان، جنب سردخانه ميالد

شمارهمجوز0172802418

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

09334585805
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)ساعــات مــراجــعه و تماس 9 الی 15 همه روزه(

آگهـــي استـــخدام 
شکـالت برنوتي شعبه همدان

آدرس:شهركصنعتيبهاران،خیابان13شمالي081-3458641034586601

مزایــا: پایـه حقوق + بيمه تامين اجتماعی +بيمه تکميلی آقا- خانممنشی فروش

)مـــدرك تــــحصيلی ليســــانس كامــــپيوتر بـــومی همدان(

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

 با پورسانت عالي نیازمندیم
.م09031511914

ت
ت.

خريدار باطري هاي 
داغـي )کـهنه(

اعمازباطريهايوسایلنقلیه،
شركتها،شهرداري،مخابرات،بانکها

)به صورت نقد(
.م09128626920

ت
ت.

نــویــن تـــاك
)نماينـــدگي غــرب کشور(

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

09187121050
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کــود پاييــزي درخــتان
خدمات كشاورزي پالیز

با مجموعه كاملي از كودهاي ارگانيك در خدمت باغداران
آدرس:همدان،میدانشیرسنگي،خیابانچمران،جنببانکتجارت

081-38241624               09183157029
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نيازمند شريك 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

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

2-كمـــک آشـــپز با ســـابقه كـــاری مرتــبـــط
3-كمـــک پیـــتزا زن بـــا سابــقــه كـاری مرتبط
4- سالن كار با سابقه كاری مرتبط و روابط عمومی باال
5- پیــک مـــوتوری مــسلط به مــحدوده ی بـعثت

09122331494
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کتابهای کهـنه 
)کنـکـوری و 
دانشـگاهی( و 
کاغذ باطله شما 
را خـريداريـم
09185000087

خدمات فني مهندسي اخذ نقشه پروانه، پیمانکاري، بازسازي و نوسازي 
مجتمع های  آپارتماني، خدمات تخصصي عایق كاري رطوبـتي(

قره گزلو  09188185529-09180013655
آدرس: همدان، بلوار احمدی روشن، نرسیده به میدان مدرس روبروی ورودی شهرک مدنی دفتر فنی پاسارگاد

دفتر فني پاسارگاد

خريدار انواع ماشين هاي 
فرسوده با باالترين قيمت 

09189154018
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به چند نفـر حســابدار 
خانــم و آقــا نيازمنديم

وع081-38251203
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ی ا
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س ت

ما
ت

خريدار ضايعات آهن آلومينيوم، 
مس به بــاالترين قيمت در محل 
09306589032-09186767266
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خــريدار انواع ضايعات آهن 
آلــومينيوم،مـس  به باالترين  
وعقيمت در محل 09120417324
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ت

آژانـــس هگــمتانه سـفير 
2/5 روزه 1 شب اقامت     خدمات: اتوبوس VIP درجه 1

اقامت در سوئیت های مجهز
بیمه-لیدر-مجوزآژانس-صبحانه-ناهار-شامومیانوعده.
گشت ها:تراكتور سواری-بازديد از درياچه نمك-سافاری با 

ماشين های آفرودی-شتر سوار- شب نشينی دور آتش
هزینه هر نفر :298/000 تومان

آدرس:بلوار خواجه رشيد- روبروی بانك كارآفرين
081-32510314   09376517630

تور كویر مصر)اصفهان(  توری مهیج و پر از هیجان
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مبل شويي تـك
خدمات قالیشویي

موکت شويي، شستشوي پشتي، شستشوي صندلي 
اتومبيل و ميز و صندلي ادارات در محل 
)شستشوفقطباموادنانو(
رمضاني 09385501396

09377868715



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

شماره تلگرامی واحد نيازمندی: 09105398964
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 فـــروش زمين به متراژ3000متر، 
روبــروی پليس راه قدیـم،دارای 
3عـدد مغازه،450مــتر ســوله،

700متر باغ،1500متر زمين،قيمـت 
كل2ميليارد))معاوضه هم می شود((

پيــــش فـــروش،آپـارتمان
 تــــــک واحـــدی شـهيد 
زمانی،4طبقه،طبقه اول68متری، 
طبـــــقه)2,3,4( 80مــتری
متــری4 الــی4و نيم ميليون

فــروش خانه یک و 
نيـم طبقه واقــع در 
جـــوالن،گلچـهره 
قيمت 255 ميلـيون

فــروش آپـــارتمان 
165متری،سعيدیه باال

فــول امـکانات،طبقه10
دارای ســونا،جکــوزی،
پاركت،قيمت 998ميليون

فـــــروش115متری 
واحــدی تــــــک 
بــــه صورت خشک،
ســوم،كــال5  طبقه 
زمانی, واحــد شهيد 
480ميليون كل  قيمت 

فـروش آپارتمان134متری،
تک واحـــدی طـــبقه6،

فـــــول امــکـــانات، 
دوبــرنــور،120مــيليون 
رهــن،40ميليون وام بافت 

فرسوده،680/000/000  ميليون 
تخفــيف پــای مــعامله

خیـــابـــان
 شهیــد زمانی 
081-38277712
با مـــدیــریت 
بـــرق زدگــان 
09225907562

خـانه ویـالیی پاسدارن 
دو طبــقه به صــورت 
یــکجــا یا تــکی،هر 

طبقه 50ميليون رهن كامل 
سه طبقه100ميلــيون رهن

اجـــــاره  

به تعــدادي مــزدي دوز 
پالتــــو   نیـــازمـندیم  

09183122754

رهـن و اجاره
 يک باب  مغازه دارای برق

  3 فاز به متراژ 40 متر- 
چهار راه بابک، ورودی باغ بهشت 
رهن  8 ميليون + اجاره 400  هزار

09183125499

امـالك شـهر
پذیرش آگهي به صورت 

تلفــني از ســطح شهر

هنرستان، روبروی درمانگاه كمال آباد
09198116606 صالـــحي
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خريد،فروش،رهن ، اجـاره

عاملیت انحصاري 8101 )مهندس وجداني( در غرب كشور

كـالچ هوشمند اتوماتـیک

اولینوتخصصيترینمركزآپشنخودرودرغربكشور

كروز كنترل: سيستم تثبيت كننده سرعت خودرو بدون نياز به فشار پدال گاز
آني گرما: قطعه تكميل كننده سيستم بخاري خودرو پرايد

كالچ ترمز دوبل: سيستمي كه جهت آموزش رانندگي نصب مي گردد.

0 9 1885 1 052 1-09 188523897

کروز کنترل و کالچ هوشمند اتوماتيك
نصب و خدمات كالچ هوشمند اتوماتیک، كروز كنترل، هند كنترل، آني گرما، كالچ ترمز دوبل

*ضمــانــت نـامه معـتبر
*عدم تغيير در سيستم گيربکس و ديفرانسيل خودرو

*قابليت جابه جايي به خودروي ديگر
*موتور پرقدرت BOSCH آلمان و DENSO تويوتا ژاپن

اتـوماتيك راننــــدگي  حـــــس 
بانوان بـراي  آســان  راننــــدگي 

@autoclutch_vejdani  در تلگرام و اینستا همراه ما باشيد
www.aetgroup.co    www.iranclutch.org

به یک نفــر كارگر جهت 
كار در تـعویض روغني

 و كــارواش نـیازمندیم 
محلكار:كیلــومتر45

جادهتهران،مجتمعخدمات
رفاهـــيپردیسغرب

وع09382574555
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به يــك خودروی
 وانـت نيسان جهت 
همـکاری در اداره 
بصورت ثابت نيازمنديم

09188123439

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 اجـاره کـارواش
 در مرکز شهر ساعت تماس: 

)16 الی 20 ( 09188122998

ت.م
ت.

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

09183118493
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امالك نیکان
آرامگاه بوعلي، بلوار خواجه رشيد 
پايـــين تــــر از اداره امـــاكــن 

معاوضه ،مشارکت در ساخت
خريد فروش، رهن و اجاره

38322709-38321666
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استخــدام  فـوری
 Co2 1- جـوشـکار بـرق و
2-مکانيك جهت ايران خودرو

 3-کارشناس ارشد صنايع با سابقه کار
 4-کـارگـر خـانـم و آقـا

 5- حسابدار با تجربه خانم نيازمنديم 
آدرس:هــمدان،خیابانبوعلي،سرپلیخچال،
كوچهمخـــابرات،طبقهپایینآموزشگاهخالق

09186763057
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به یــک نــیروي 
مبتــدی مــاهر و

 نیمه ماهر جهت كار
 كابینت  نـیازمندیم
09188186199
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مـزدي دوز پالتو 
نيــازمـنديم 
09182259048
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به یک هــمکار آقـا 
داراي جــواز كسـب 
مشاور  امالك  نیازمندیم 

آدرس:شهرک بهشتي

ت.م09184074671
ت.

به 2 نفـر نيـروي 
ماهر به پرسکاري و 
جوشکاري نيازمنديم
09183117257

نقاشي روي سفال 
همراه با سـرویس
ترجیحــاً خــانم 
09035436450
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فروش باغ به متراژ 1000 تا 2000 
يلفان  بر جـاده  هــزار متــر 

نرسيده به سد اکباتان قيمت توافقی 
09125663416

.م
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به تــعـــدادي 
نیروي سیاه قلم كار 
حرفه اي نیازمندیم 

.م09339826482
ت

ت.

به يـــك آشپـــز سالــن کـار جهت 
کار در سفره خانه و کافي شاپ کلبه واقـع 
در گـنجنامه دهکده توريستي ساختمان 

تله کابين طبقه 4 )بـا آسانسور( نيازمنديم
09356179746
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به تعـدادي نيروي سالن کار آقا
 با ظاهري آراسته و روابط عمومي 
باال جهت کار در رستوران نيازمنديم
آدرس:همدان، جاده گنجنامه، 
رستــوران )عطـــر سیـــب(
وع09382855728-09186347061
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به یک كارگر ساده و 
ظرفشور جهت كار در 
رستوران نیازمندیم 

09187032257

2 نفر نيروي خــانـم جهت  به 
رنگ کاری پر طاوسی با حقوق باال 

09188136575 نيازمنديم 

به 2 نفر نيروی خانم يا آقا 
جهـت نـقاشی روی سفال 
ت.منيازمنديم 09188136856

ت.

فــــوری
به چنـــد نفر 
چـرخکار خانم 

نيـــازمــنديم
وع09033388405
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آرایشگاه زنانه واقع در استادان 
نیازمند به یک آرایشگر ماهر و یک 
بندانـــداز ماهر است براي شیفت 
ت.مبعــدازظـــهر  081-38226831

ت.

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

)با مزایای عالی(
09195135721
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به یک منشی خانم 
مسلط به فتوشاپ به 
صورت پاره وقت 
نیـــازمـــندیم
09354148458
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به يــك منشی خانم  جهت کار در فست فود 
آشنا با نرم افزار هلو و صندوق داری نيازمنديم 
آدرس: خيـــابان خـــواجه رشيد روبــروي بانك سرمايه 

نبش كوچه پروين فست فود بامبو )مراجـــعه حــــضوري( 

081-38268820

به 2 نـــفر خــانم جهت كار در 
فست فود با حقوق عالي نیازمندیم
ساعت تماس: 10 صبح تا 3 بعدازظهر و 6 عصر تا 9 شب

09188135532

به تعدادي وردست چرخکار 
و وسط کار خانم جهت کار 
در توليــدي نـيازمنديم
)شهرك مدني قاسم آباد(

09184117012
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به چند نفر نیروي ماهر 
جهت كار در كارواش 

تشریــفات نیازمندیم
ابتداي جـاده ی بــهار، 
روبروی جزيره شادي

وع09339456699
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به تعدادي کارگر ساده 
جهت کــار در کارگاه 
نقاشي اللجين نيازمنديم
ســن: 17 الي 25 سال

09189161270
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به تعــدادی 
پیک موتوری 
نیــازمنــدیم
با درآمــد روزانه باال 60
 هزار تومان اعتبار تا 2 ماه

ت.م09120258019
ت.

به چند نفر خـــانم جــهت 
نقاشی رو لعابی نیــازمندیم

.م09189023209
ت

ت.
به تعدادي چرخکار خانم و آقا 

نيازمنديم  به تعدادی اتوکار ماهر، 
تســويه هـفتگی، کـار دائـم

.م09187123473
ت

ت.

مــزون لباس 
عـروس آرمـه

به 2 نفر همکار خانم 
نیـــازمنــد  است

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

ترجيحاً با سابقه كاري، 
حقوق ثابت + پورسانت
وع09189026769 مرشدي
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به چـند نفـر خانم 
مسلط به فتـوشاپ 
و تـدوين فـيـلم 

جهت کـار در آتليه 
عکاسي نيازمنديم
09188146900
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بــه تـعـــداد 
پيـك موتــوري به 
صـورت تمـام وقت

 و نيمه وقت جــهت 
فعاليت در آژانـس
 پيك موتوري نيازمنديم

09183131642
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به یک نفر شاگرد جهت كار 
در مبلمان فروشي نیازمندیم
آدرس:همـدان،  مــريانج،
 بازار مبل، مبلمان پديده

09189014636

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

09033299483

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

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

 پر آب كه یک حلقه آن به صورت مشاركت با همسایه است، 200 عدد درخت اصالح شده پیوندي، ساختمان 
تجهیز به مساحت 60 متر، كف سرامیک، دیوار سرامیک، لوله كشي سرد و گرم، كابینت MDF، 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 امکانات دیگر با چشم انداز بي نظیر و ابـــدي فقط
 باب تفریح قابل معاوضه با آپارتمان یا زمین مسکوني جاي خوب شهر قیمت نقدي 400 میــــلیون تومان

09305471636 تماس تبلیغاتی اكیدا ممنوع و پیگرد قانونی دارد

به يـك فـروشنده 
خانم با سابقه کاری 
جهت کار در بوتيك 

زنانه واقع در خيابان 
پاستور برای شيفت 
عصـر نـيازمنديم
09121456067
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فوري       فوري
به یک حسابدار آقا 
حرفه اي نیازمندیم
09187110080
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فوري                          فوري
به يــك سالــن کار و ظــرفشور

 جهت کار در رستوران نيازمنديم
)ترجیحًاحرفهاي(

همدان، شهرك مدني، روبروی هالل احمر، رستوران )باران(
09187000098
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به یک نفر صندوقدار ترجیحًا 
خانم جهت كار در رستوران 
نیـازمنـدیم  09185468425
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به يــك نــفر آقـا 
وردست جهت کار قنـادي 
نيازمنديم 09183106084

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

09370113191

نیازمند منشي خانم در 
دفتر تزئینات ساختمان

09189010346
به 2 نفـر خانم براي پرداخت و 

شستشو در کارگاه دوغابي و 2 نفر 
آقا براي دوغاب ريزي داخل شهر 
اللجين نيازمنديم 09370113191

به یک همکار آقا
 جهــت فعالیت

 در مشاور امالك 
نیـــازمنــدیم

)محدودهاعتمادیه(
09125460418

زبـان سـراي ملل
منــشي خـانم جــهت  به یک 
كار در آمــوزشگاه زبان ترجيحًا 
به صورت  هنــرستان  حوالــي 

است نيـــازمند  پـــاره وقت 
)ترجیحا آشنا به نرم افزار word و هلو(
ساعتتماس:بعدازظهرها

081-38320721

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

امتیازات كامل
09181107099

وع
من

دا م
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

فوری

مــاهر  بنــگاه دار  يــك  به 
با سابقه باال جهت فروش ملك با 
نيازمنديم عالي  بسيار  پورسانت 

09305471636

وع
من

دا م
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به يـك  نفـر پيك موتوری 
به صورت نيمه وقت و تمام وقت 

نيازمنديم  09183129807

به یک نیروي خانم جهت كار 
در كارگاه سفالگري نیازمندیم

09332194671

دعوت به همکاری

به یک فروشنده 
درفروشگاه كتاب 

درنیازمندیم

09016195346

به يك نفر نيروي آقا بين 
18 الي 25 سال جهت 

کار در کارگاه سفالگري 
با ســرويس رفت و 

نيازمنديم برگـشت 
09366746514

فــروش يك باب 
مغـازه به متراژ  30 

متر داراي کليه امکانات 
گــاز و بـرق و تلفن

.م 09185050156
ت

ت.
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 گل
ين

رش
ی پ

زش
ور

اه 
شگ

رو
ی ف

يعت
شر

ن 
ابا

خي
ن 

دا
هم

بـــهتـرین 
خــریــدار

ضايعات آهن، آلومينيوم 
و فلــزات رنـــگي

دردربمنزلشما
09187125336

خریـــد كتـــابـهای باطله
روزنـــامــه و ســـی دی
آدرس: همدان،خیابان پاستور روبـروی 
وعداروخانه، کتاب شهر 09187102190

ممن
دا 

اکي
ی 

غات
بلي

س ت
ما

ت

همیشهبهگشتباشایستهگشت
دفتر خدماتي مسافرتي شایــسته گــشت

طرف قرارداد با فرهنگيان و کارکنان دولت

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

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

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

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

من
دا م

كی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت نماينده رسمی سازمان بازنشستگی کشوری در استان همدان

خــــریـــدار 
كــتـــــاب

 جزوه و CD باطله 
09902207542

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

دكوراسیون داخلي عباسی

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

هایگالس
HI GLASSES Vacuum

وكیوم
MDF

امدیاف

09182917255

50% OFF

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

فروش انواع دستگاه های تصفیه آب خانگی 
ویـــژه ســـراسر استـان همدان

081-38322171                                 09186758006

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

آدرس:همدان،خیابانمیرزادهعشقی،مقابلتاالرحافظمركز

تصفيه آب آکواجوی همدان

امـانت فروشي 
بــرزگــر 

لوازم منزل شما 
را بـا بـاالترين 
قيمت خريداريم
09188127175

وع
من

دا م
كی

ی ا
غات

بلی
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

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

خــريــداريم
09186531232
081-32515783

وع
من

دا م
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

تعميرات انواع 
لبـاسشويي
فقط در منزل
خيابان شهدا نظربيگ
نـــادری

وع09186108405
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

راهــبــند 
فروش، نصب و تعميرات

وع09189028401
من

دا م
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

خریدار انواع ضایعات و آهن آالت 
لوازم خانــگــی، درب  و

پنجره های آلــومینیومی، 
شوفاژ خانه، رادیاتور و پکیج

09187004525 زراعتی
09184059424 کریمی

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

وام
ضمانت

ساعت تماس 16 الي 20

پذیرفتهميشود

09188130531
وام

ت
نوب

با 

بهترين 
خريدار

خریدار ضایعات آهن 
چـــدن، آلومینیوم  و 
مس و لـوازم خـانگي 

09182112624
وع

من
ا م

يد
 اک

ی
غات

بلي
س ت

ما
ت

خريــدار انواع ضايعات
خانگي، اداري و تولیدي و 

آلومینیوم رنگي  فلزات 
وع09182171094

من
ا م

يد
 اک

ی
غات

بلي
س ت

ما
ت

ديــوارنــويســي 
زيباســازي، نــقاشي
وع09189143492

ممن
دا 

اکي
ی 

غات
بلي

س ت
ما

ت

نقاشي ساختمان 
رنگ روغني متري 4500 تومان 

رنگ پالستيک متري 3500 تومان 

با کيفيت عالي و تضمين 
09035340232

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

ارائه برنامه هاي پرورش 
دام و طيور جيره نويسي 
استاندارد کاهش ضريب 
تبديل غذايي افـزايش 
توليد و افــزايش سود 
توسط مهندس فتح اللهي 
کارشناس تغذيه دام عضو 
سازمان نظام مهنـدسی 

09188513866

وع
من

دا م
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

سنـــگ و بلـوك چيني ديوارهاي باغ
سولــه، استـــخر، جالیـــز، جدول و فنس كشي
 و سیمان كاري و بتن ریزی پذیرفتــه مـي شود

09355760848 رحیــمي

وع
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

وع
من

دا م
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

شرکت خدماتي پدرام روشن فراز
مجريكلیـهامورنظـافتيبهصورتقرارداديدرسطحشهرهمدان

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، گچکاري با كادري با تجربه 
لوله كشي گاز تفکیک 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...(

مامفتخریمبابیشاز18سالسابقهكاري
درخدمــتشهــروندانگراميهستیم

081-34223765-09186100355
09182707850 -09388119371

09186125797

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

وع
من

دا م
كی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

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

ماشیـــن لباسـشویي  و...
.م09181112507

ت
ت.

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

09188125798

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

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

گازرساني غالمي
و تفکـيك کنـتور

 کلي و جزئي  و جابه جايي 

.م09187001775
ت

ت.

کناف،  ساختمان  نقاشي  کاغــذ  نصـب 
ماستيك زيرسازي کاغذ  09182086962

خریدار انواع ضایعات
ازقبیلآهن،چدن،مس،
برنجووسایـلمــنزل
بهغیـرازوسایلچوبي

09184428371

ت.م
ت.

آموزش رشته های 
پايـه و تخـصصی

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

09334175791-09188115825
.م081-34420116

ت
ت.

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

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

خريـدار کيف و 
کفش، لباس هاي

زنانه، بچگانه، دست دوم 
شـما به صورت كیلویي

09129407870

فــروش و نصب انـــواع 
عايق هاي رطوبتي دليجان و...
با كیفیت باال و قیمت مناسب 

داراي10ســـالضـمانتنامه
و5سالبیمهنامه

آدرس: همدان،خيابان صدف باالتر از تاالر ونوس 
081-38338368  09181116743

ع
نو

مم
دا 

کي
ی ا

غات
بلي

س ت
ما

ت

صنایع چوب رحیمي
دكوراسيون اداري، تجاري، 

كابيــنت و كــمد ديواري
سرویسعروسونوزاد
دربچوبي)نقدواقساط(

09188179355

وام یک روزه
09189117678-09189117262

دفتر پيك موتـوري 
پيشتاز انجام کـليه امور 

روزانـه شــما  تنها با 
پرداخت 3هزار تومان 
آدرس:همدان،آرامگاه
بوعلی،ادارهپستمركزی

32533939
32533737

آموزشگاه مراقبت زيبايی آرزو
باارائهمدركمعتبراز

سازمانفنیوحرفهایدر
كلیهرشتههایمراقبت
زیباییكارآموزمیپذیرد
)آموزش آرایش دائم زیر نظر پزشک(

081-38281284   09186115988

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

مــرکز مـشاوره 
روانشناختی روزبه

با كادری مجرب از روانشناسان مطرح     با مدیریت اميرحسين یاوری
دوره دكترای تخصصی روان شناسی بالينی 

رواندرمانی و مشاوره اختالالت و مسائل رفتاری، اضطراب و  وسواس
باهمكاری:

سعيـده راغـب نافـع: 
 کارشناسی ارشد روانشناسی بالينی مشاوره 
تحـصيلی، کودك، سنجش هوش و شخصيت

بين سليمانی: مه  دکتر 
دکترای تخصــصی مشاوره و درمانگردارای پروانه و مجوز از 

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ايران مشاوره خانواده و کودك

بوعلی سينا، خيابان  آرامــگاه  ميــدان  آدرس: هـــمدان، 
پاسارگاد، طبقه سوم هواپيمایی، ساختمان  خواجه رشيد، كوچه 
شماره های تماس:    09182084081    081-32519288

صابر اکبري نژاد:
پويشي)روانکاو( رواندرمانگر 

خلقي،اضطرابي،رفتاري اختالالت   

شهال عادلخانی:
 متخصص روانشناسی در زمينه فرزند پروری، مشکالت 

فردی،تحصيلی، کودك، نوجوان، خانواده،  با بيش از يك 
دهه تجربه ،دارای پروانه و مجوز فعاليت از سازمان بهزيستی

وکيل:  عليرضا کريمی  دکتر 
 متخصص مشاوره روانشناختی؛ مشــاوره فردی،

زناشويی،خانواده ازدواج، 

وکيل:  عليرضا کريمی  دکتر 
مشاوره  روانشناختی؛  مشاوره  متخصص 
زناشـويی،خــانواده فردی،ازدواج، 

ليــــال علــيخانی :
کارشناس ارشــد روان شناسی عمومی ، 

مشــاوره تحصيلی، خانواده و ازدواج. 
بــا بيش از يك دهه تجربه

دکتر داود فتحی: 
متخصص روان شناسی و آموزش کودکان و 

نوجوانان،دارای پروانه و مجوز سازمان نظام 
روانشناسی و مشاوره ايران

فــــوري
فروش سمند LX بدون رنگ، مدل 90

ماشين حرف نداره، فني سالم سالم
تومان  34/000/000 قيـــمت 

09189101018
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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 خيابان مهديه،نرسيده به ميدان پژوهش 

رستـــــوران مجـــــــــــــلــــــل رويــــــــــــال 1
شعبه  دوم: همدان،دهكده توريستی گنجنامه، طبقه پايين تله كابين گنجنامه 

رستـــــوران مجـــــــــــلـــــــــل رويـــــــــــال 2

09182060790-09188145850
081-38372002-38372001

*مجهزبه3سالنمجزا:سالنهمایش،سالنVIP ولمكده

09187130072-09183169361-38251938

)قالیشویی نقشینه(

■ شستشوی انواع فرش، موکت،
 پتو به صورت اعالشويی

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

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

شركت خدماتی و نظافتی
  همیار گستر هگمتان 
انجام كليه امور نظافتی

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

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

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

كــردن كركره های قديمی، امور باغبانی و...

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

 كوچه زندي ها، جنب باشگاه بدنسازي 
09109005103-32623184 فرماني

تامين نيروی انسانی خانم و آقا جهت نگهداری از سالمند، 
كودک و بيمار اعزام نيروی خانم و آقا جهت مراسمات
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حمــل و نقـــل اثــاثيه منــزل درون شهری

20 مـیلیون سرمایه  ماهـانه با 
 5 میلیـون در آمد داشته باشید

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

09183192271
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شرکت فني مهندسي ُدرنا
انـواع  نصب  و  فروش  زمينه  در 

زیرسقــفي،  جک،  برقي،  كركره 
اتوماتيک  دربهاي   ،UPVC پنجره 
دزدگـــير و  شيشه اي، دوربيــن 

آمادهخدماترسانيبههمشهریانمحترم

ت.ت.محسیــني 09183106484

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 ميـــبره لـــول مـــيارهسرعـــت،دقــــت،پاكـــــيزگی

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

)شفاف سابق(

شستشوی كالسيک 
همراه با مواد 

شوينده نانو

امالك مهستان همدان
افتخار دارد در خصوص كلیه خدمات 
مسکن در جاي جاي شهرستان همدان
 در خدمت همشهریان عـزیز باشــد.
@amlakmahamedan
www.mahestan811.ir

081-38273503     081-38253847      081-38275359

ی دارد.
ت.اكیداً.م پیگرد قانون

ت.

شبکه تخفيف کشوري
حذف كامل بن كارت و برگه هاي تخفيف قدیمي و كاغذي
 ما توانستيم کــارت هاي عابر بانك )عضو شبکه 
شتــاب( را بــه کارت تخفيف تبديل نماييم.
شــما هم مي توانيد مشخصات کارت عابر بانك 
 www.shabaketakhfif.ir خود را در سايت
ثبت نام و از 5 تا 50درصد تخفيف بهره مند شويد

آدرسدفتــــرنمایــندگيانحـصاري
دراستانهمدان:میدانپروانهها،ابـتداي
بلوارجهانیان،مجتمعپردیس،طبقههمكف

081-32640911      09181072716
ID: telegram:@j_razeghi

کارت عابر بانك  هر نفر، يك کارت تخفيف 

09185917375 -38239760 -09021117866

قالي شويي شفاف
اولرضایتمشتري
بعدپرداختهزینه

آدرس: بلوار الغدير، پايين تر از مدرسه 
عالقبنديان، نرسيده به بلوار شهرك مدني
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