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تلفن
SMS
TELEGRAM

10006066

https://telegram.me/bazarehamedan

قالــي شويـي الوند با اصول شرعي 
شستشوي انواع فرش هاي ماشيني، دستباف،پتو، موکت و مبلمان 

)تضميني با کيفيت باال اسرع وقت(
کارخانه: 32569248-32526845-32544383

انتقادات: 09391114978

فروش ويژه درب و پنجره هاي دو و چند جداره
بزرگـترين واحد توليد کننده درب و پنجره

 UPVC و آلومينيوم )ترمال بريک(
با بهره گيري از 3 فاز کارخانه تمام اتوماتيک

بــالــغ بـر
 15 شعبه فروش

 در سراسر کشور
سامــانــه صـداي 

مشتري 09180125573

کا ل ا ن  ا گستر يس  تند شرکت  وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

تبلي
س 

تما

ظريف  بار شرکت رسمی 
حمـل و نـقل

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

شبانه روزی■سبــد رايـگان به تعداد نامحدود
0918  425  4900

081-3 425   4900

پاينده

الوند
■متخصص در حمل مبلمان و اثاثیه منزل با کادر مجرب و بیمه کامل

مجهز به انواع ضربه گیر و پتو جهت   ■
محافظت از وسایل لوکس منزل

فــروش، نصــب و 
شارژ کولرهاي گازي 

09187812922 
09354743504 رضايي

و بستر سازی لوله های مسی توکار
110 متري  آپارتمان  يک واحد 

در مرکز شهر اجاره داده مي شود

جهت اطالعات بیشتر با این شماره تماس بگیرید

09187812922

35 ميليـــون رهن
+ اجاره 100 هزار تومان

ت.م
ت.

فوریفوری

خــريـــدار 
لباس هـاي زنـانه 
مردانه، بچگانه نو 
09380371651

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

کلينيک ساختماني عمارت
■ چــوب تــرمــووود 

■ کرکره برقي و جک اتوماتيک

@kilinikemarat09183149683-09381667212

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

)هر آنچه نياز ساختمان

 شماســت در یک مجموعه(
■ نما و تابلوی کامپوزيت 

■ نماي سنگ مصنوعي استونيت

خـــريــــدار 
انــواع ضايعات
 بــه بــاالترين 
قيمت در محل 

09186767266
وع

من
ا م

يد
 اک

ی
غات

بلي
س ت

ما
ت

نقــاشــی ســـاخــتمان  
روغنــی متــری 4000 تــومان

 پالستيکــی متــری3000 تــومان 
09183118490

به يــک حــسابــدار خــانم 
مسلط به نرم افزار هلو نيازمنديم

09123951162

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 

وع
من

ًا م
يد

 اک
تی

يغا
تبل

س 
تما

با سبد رایگان

حمل اثاثیه و کاال با کادر مجرب و بیمه کامل
ارائه سبد 
رايـگان

ل(
طی

 تع
ام

ی ای
حت

(

ل(
طی

 تع
ام

ی ای
حت

(

اتــو بــار  ايـران زمــين

وع
من

ًا م
يد

 اک
تی

يغا
تبل

س 
تما

IRAN ZAMIN

3136081-
09183118683

حمـل اثـاثيه اسـکان
■ با کادر مجرب

■ حمل کاال به تمام نقاط کشور با مجوز رسمي
دســـت به ســـياه و ســـفيد نــزنـــيد!!■ بیمه کامل اثاثیه

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع 09104450079-38320018-38320019

امــانــت  
فـــروشی 
خريد و فروش لوازم اداری و خانگی يا 
سوپر مارکتی نويا دست دوم با مناسب ترين  قيـمت

09185436800 زارعــی

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

شــرکت بازرگاني ِاوياپ ايرانيان 
نمــاينــدگي هـــمدان

)Evybaby, Arko, Duru, Fax( جهت تكميل کادر فروش 
خود از عالقمندان واجد شرایط زیر دعوت به همكاري مي نماید

شرایطتعدادجنیستعنوان

حداقل دیپلم، حداکثر 30 سال، 4 نفرخانم و آقاویزیتور حضوري
کارت پایان خدمت )آقایان( و ضامن معتبر

مــزایــا: حقوق ثابت اداره کار +
 بیمه تأمین اجتماعي + ایاب وذهاب و پورسانت
*متـــقاضيان جهت پر کردن رزومه و مصاحبه حضوري از 
تاريخ چاپ آگهي بــه مدت يک هفته از ساعت 9 صــبح 
الي 13 به آدرس: بلوار ارتش، بعــد از فلكه صـداوسيما به 
سمت مريانج، طبقه آخر شرکت هگمتان بار مراجعه نمايند.

09188180280

ثبت نام تورمشهد مقدس آغازشد
حرکت هرسه روز یکبار 
آژانس هگمتـانه ســفير 

@offertour4034
۰۹۳۶۹۲۹۴۰۳۴

قیاسی  ۰۹۳۷۶۵۱۷۶۳۰

ميدان عاشورا، کانکس پارسا

09185000627

فروش انواع کانکـس 
دســت دوم

با قيمت مناسب

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما
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ی

غات
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ت

نقاشي ساختمان 
رنگ روغني متري 4000 تومان 
رنگ پالستيک متري 2500 تومان 
)با کیـفیت و تضمین(

09372088029

مـلی بـار
حمل اثاثيه،جهيزیه،مبلمان به تمام نقاط کشور

با بيمه کامل و مجوز رسمی و کادر مجرب
.م09183117283-34254443-34254442حتی در ايام تعطيل

ت
ت.

ملی بار
3425444234254443

امانت فروشي 
مهــدي

لوازم خانگي و اداري شما را 
با قيمت مناسب خریداریم 
09188176407-32522719

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

دقــت  بـار
081-34278090-34278070-09183139435-09183174077

حمل اثاثيه، جهيزیه، مبلمان، 
بيمه کامل اثاثيه، مجوز رسمي، کادر مجرب

ت.ت.م
شبانه روزي

 دقت بار

حمل و نقل

حـمــل و نـــقل

کلينيک تخـصصي چشم ديدگستر 
مرکــز الزک همــدان 

آدرس: همدان، میدان شریعتي، خیابان حق گویان پالک 40
081-38265454

تشخيص و درمان انواع بيماري هاي چشمي

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

شرکت مهر جم تاسیس 1368دفتر کارخانه: همدان، برج پاستور، طبقه7 واحد7

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

سرمايه گذاری مطمئن
با درآمد حالل

 و هر مقدار سرمایه

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

کــار از مــا

%24

به تعــدادي وردسـت، چرخكار و 
وسط کار خانم نيازمنديم ) با حقوقی باال(
)آمـوزش رايگان( 09309714926

ت.م
ت.

قاليشــويــي نــويــن 

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

09185917375-38239760-09021117866

ع
و

من
 م

دا
کي

ی ا
ات

يغ
بل

س ت
ما

ت

)اول رضــايـت مــشتـري
 بعد پــرداخت هـزينه(

ســايه گــشت
تور یک روزه تنگه واشي و آبشار ساواشي 

پياده روي در رودخانه و بازديد از تنگه اول و دوم 
تاريخ حرکت: 1 شهريور ساعت 23

آدرس: همدان، خيابان ميرزاده عشقي، روبروي خيابان سعيديه، 
ساختـــمان الـــوند، واحد 8 )طبقه فوقاني رستوران دلتا(

08138265051-38265052-38264067

راننده نیـسان
راننده نيسان هستم
جهت بردن بـار به 
تمام نقاط کشور و...

 در صورت تمايل با اين 
شمـاره تماس بگيريد
09367307904

به يــک نـفر منشي خانم 
جهت کار در تهيه غذا نيازمنديم 

38218388-09393485009

ت.م
ت.

تعميرات انواع 
لبـاسشويي
فقط در منزل
خيابان شهدا نظربيگ

نادری
وع09186108405

ممن
دا 

اکي
ی 

غات
بلي

س ت
ما

ت

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

خــريــداريم
09186531232

081-32515783
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کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

و تــولیـدی گــروه
کـاران آل ایده صنعتی

در طرح تعويض پنجره های قديمی
 با پنجره های دو جداره

در صورت تعويض 3 واحد همزمــان
 به صورت نقدی از تخفيف 5% برخودار شويد

نقد و اقساط شرايط ويژه
آدرس دفتر فروش: همدان، میدان شریعتی

آدرس کارخانه: جاده تهران، شهرک صنعتی ویان
وع09359351834-09183189763 قادری

من
دا م

کي
ی ا

غات
بلي

س ت
ما

ت

طـرف قـرارداد
 با فرهنگیان محترم

به يک نفر ضامن کارمند و يــک نفــر ضامن 
بازاري با جواز کسب نيازمنــديم 09183070894

ون
سی
می
نک

دو
ب استخدام راننده )خانم و آقا( با خودرو

در با در آمد عالی

09198183660
اينـترنـتی  آستاکسی 

اعطاي نمايندگي فروش بيمه عمر و آتيه پاسارگاد
یک فرصت شغلي مناسب

*مدارك مورد نياز:
1- کپي شناسنامه 2- دو قطعه عکس )4×3( 3- کپي کارت ملي

*شرايط پذيرش:
1- سن حداقل 20 سال 2- دارا بودن مدرک تحصیلي دیپلم به باال 

*ويژگي هاي خاص:
1- آموزش رایگان و حرفه اي 2- عدم نیاز به سابقه کار 3- عدم نیاز به دفتر کار 4- عدم نیاز به سرمایه

آدرس: ميدان جهاد، جنب بانك ملي، کوچه رهنمون، پالک 11
متقاضيان محترم جهت مصاحبه حضوري و کسب اطالعات بيشتر مشخصات خود را پيامك کنيد

09362114144 ه:  همرا تلفن 

ســقــف 
کــاذب دامپـا 

چـوب تـرمه 
ت.م09188126872

ت.

کلينيک تخـصصي روانشناسي 
دکتر محمد الوندي سرابي متخصص روانشناسي 

نوروتراپیست

ع
نو

مم
دا 

کي
ی ا

ات
يغ

بل
س ت

ما
ت

درمان اختالالت جنسي، تنظيم امواج مغزي،روان درماني، 
زوج درماني، سنجش هوش، سنجش شخصيت، اختالالت 
يادگيري، مشاوره ازدواج، مشاوره خانواده کودک و نوجوان

09183503342-08132526264
آدرس:همدان، خیابان بوعلي پایین تر از بانک ملت، ساختمان پزشکان ایران طبقه 1

ساعت کاری: همه روزه 16 الی 20 و روزهای 
یکشنبه و دوشنبه صبح از ساعت 9 الی12 ظهر

چاي و قهوه دستچين

https://t.me/Dastchincoffee
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کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

آدرس:ميدان امام ابتداي خيابان شهدا   09128922310
خيابان شريعتي ابتداي چهارراه کبابيان قهوه ي ريو  09122243175

خيابان پاستور روبروي اورژانس
حصار امام سه راه ايستگاه



تلفن پذيرش آگهي: 38264400 - 2081 پيامک: 10006066
niaz@hamedanpayam.com  ایمیل ارتباط با نیازمندیها

شماره تلگرامی واحد نيازمندی: 09035157351
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سنتي سراي کارن 
جهت تــكميل کادر 
پرسنــلي به آشپز 

سنتي پز خانم یا آقا 
شاطر نان سنـــگک، 
سالن کار و نظافتچي 
خانم نيازمند است.

09182200041

امـالک شـهر
پذيرش آگهي به صورت 

تلفــني از ســطح شهر

هنرستان، روبروی درمانگاه کمال آباد
09198116606 صالـــحي

وع
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دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

خريد،فروش،رهن و اجاره

تاکسي بي سيم 1828 و آژانس راهي
 جهت تکمیل کادر دارندگان شیفت شب خود به تعدادي 
پژو، سمند به صورت تاکسي یا شخــصي نــیازمند است.

عالقمندان مي توانند به صورت حضوري
 به مرکز آژانس راهي و تاکسي بي سیم 1828
به آدرس انتهاي خیابان صدف مراجعه نمایند.

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

به يــک رويـه کـوب کار 
ماهر و خياط نيازمنديم

.م09188169518
ت

ت.

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

به مبلغ 30 ميليون تومان
ساعت تماس: 19 الي 23

09182770881
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فـــروش
3 بـاب مـغازه 

واقـع در مـيدان 
عين القضات با کليه 

امکانات با ملکيت
09181115325
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به يک منشي خانم 
با روابـط عمومي 

باال جهـت کـار در 
رستـوران نيازمنديم 

09185463082
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ی ا
غات

بلي
س ت
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ت

به 2 نيروي کـار خـانم 
جهــت تــراشكاري و 
شستشوي دوغابي داخل 
شهر اللــجين نيازمنديم

081-34528484

شرکت توزيع و پخش مواد غذايي شميم 
با شرایط ویـــژه استخدام مي نماید:

1-سرپرست فروش 
2-بازاریاب آشنا به موادغذایي و مناطق همدان 

3-بازاریاب آشنا به پخش گرم 
4-راننده و موزع آشنا به پخش گرم 
وع09301100168

من
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اتی

لیغ
س تب

ما
ت

شرکت مواد غذايي جهت 
تکميل کادر فروش خود 
به تــعدادي بازارياب 

حضـوري آقا و خانم
 با پـورسانت+ بـيمه+ 
حقوق ثابـت نيـازمنديم

09186723059
09908110378

به يک نفر رويه کوب 
ماهـر جـهت کار 
در تـولـيـدي 

مبلـمان نيازمنديم 
)نایـــب احــمد، 
مبــل آرايـــانا(
09359345064

به يک راننده پايه يک 
جهت کار و شراکت

 با درآمد عالي نيازمنديم
09183133626
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جوياي کار کارشناس فني جوان
با ســابقة  تـعمير  و نگهداري 
09183194458-09188198779

شرکـــت راشـــين در
واقع در شهرک صنعتي بهاران به 10 نفر 

جــوشـــکار Co2 کار نیازمند است
09015399171-09352951219

بــاغ رســتوران )سـاحــل( 
جهت  تكميل نيروي خود به يک سالن کار تا سن 25 سال به صورت 
تمام وقت با ظاهري آراسته واقع در عباس آباد نيازمنديم

)ترجیحًا غیردانشجو(
09309188323-09189500589

فروشنده بساط کن نيازمنديم 
جنــس از مــا، کــار از شما 

ت.ت.م32526260

به يــک فـــروشنده
 مـجرب خانـم جهت کار نيـازمنديم
)حقوق توافقی( آدرس:کفاشخانه بزرگ 

.م09186337036
ت

ت.

اجــــاره 
يک واحد آپارتمان 72 متري، دو خوابه ، 
پكيچ، کابينت MDF اجاق گاز صفحه اي 
پارکينگ انباري، واقع در شهرک بهشتي 
ابتـــداي خيــابان غزالي قيمت توافقي

09101830813

فروش يک باب مغازه به متراژ
30 متر داراي کليه امکانات گاز
 و برق و تلفن 09185050156

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

فروش منزل مسكوني به متراژ 92 متر 
سنــد دار، شمالي، حـياط دار، داراي 
وام بــازسازي واقـع در کوي جنت

09181110664

ه ر جــــا ا
 يــک واحــد به متراژ 160 متر 

منــاسب جـهت دفتــر کـار
 يا آموزشـگاه يا آزمايشگاه و...
واقع در ميرزاده عشقی، روبروی مسجد امام 
رضا، چهار بر،بر خيابان، طبقه دوم، تك واحدی

09185904576

يك باب باشگاه بدنسازي 
با کلیه وسايل و امكانات 
و تجــهیزات و با ۱۰ سال 
سابقه اجاره داده مي شود

09182116064

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

فروش مغازه اي 
به متراژ 45 متر
 واقــــع در 
خيابان پاستور 
ع09393156838

نو
مم

دا 
کي

ی ا
غات

لي
 تب

س
ما

ت

به يک فروشنده خانم جهـت کار 
در سوپرمارکت به صورت نيمه وقت 

نيازمنــديم 09383061287

.م
ت

ت.

به يـــک نـــفر کـارگر ساده 
جهـت کار در فست فود نيازمنديم

 )سن باالي 20 سال(
وع09186141001-09121080555

من
دا م

کي
ی ا

غات
بلي

س ت
ما

ت

به يــک هــمکار خــانم
 آشنا به کامــپيوتر نيازمنديم 

09122006176

به يک کمک آشپز ماهر 
جهت کار در رستوران و 
تهيه غذا واقع در روستاي 
کوريــجان  نيــازمنديم 

09183185594

به تـعـدادي خانم 
مــجـرب در کار 
ميناکاري نيازمنديم

09186129484

.م
ت

ت.

رهــن و اجــاره40 متر 
مغــازه تجـاري يا دفتر 
کــار داراي امتياز آب و برق و 

گـاز و تـلفن، دیـد عالي در منطقه 
پـــررفت وآمـــد پـــایانه سرگذر 

)قیـــمت تـــوافقي(
آدرس:خيابان شهدا، کوچه زين العابدين

ت.ت.م09187073104

یک شرکت معتبر توليدی جهت تكمــــيل کادر دعوتبهکار
فنی خود به افرادی با مشخصات ذیل نياز دارد.

متقاضيان واجد شرايط می توانند رزومه خود را ظرف مدت 10 روز
 از تاريخ  درج آگهی به آدرس:niroo9705gmail.com ارسال نمايند.

حداکثر سن تعداد سابقه کار مرتبط مهارت تحصيالت

30 سال 3 حداقل 3 سال آشنا به ساخت و نصب تابلو برق، کابل کشی 
و لوله کشی برق،برق کشی ساختمان

ديپلم/فوق ديپلم 
برق

30 سال 2 حداقل 3 سال جوشكاری حرفه ای، تاسيسات ديپلم

امالک نيكان
آرامگاه بوعلي، بلوار خواجه رشيد 

جنب کوچه تقوي )بانک حكمت(

معاوضه ،مشارکت در ساخت
خرید فروش، رهن و اجاره

38322709-38321666

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

به يـک فروشنـده 
و حسـابدار خـانم 
ترجيحا ساکن بلوار 
عالقبنديان نيازمنديم

.م09188150179
ت

ت.

به يک بازارياب جهت چاپ عکس 
روي انـواع اجسام نيازمنديم

)با پـــورســانت عــالي(
وع09035579111-09382407733

من
دا م

 اکی
اتی

لیغ
س تب

ما
ت

رستوران جهان نما
 واقع در استان کردستان شهرستان قروه 
در نظر دارد براي تکمیل کادر آشپزخانه 
خود سرآشپز ماهــري را بـه کار گیرد.
لذا از درخواست کنندگان واجد شرايط 
خواهان تماس با شماره مذکور مي باشيم

09183776170

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

به يک نفر خانم يا آقـا 
روزنــامه  به  آشنــا 

جهت جــذب آگهي 
38215458

به يک پيک موتوري جهت 
کــار در تهيه غذا آشنا 
به مـحدوده اعتماديه، 

پــرديس بــه صورت 
تمـام وقت نيـازمنديم

09182065737

به تعــدادي کــانترکار 
خـانم، سالن کار و نيروي 

آشپزخانه آقا جهت کار در 
فســت فـود با حقوق و 
مزايـاي عالي نيازمنديم
.م09189074086

ت
ت.

به يک آشپز ماهر و يک 
کارگر سـاده جهت کار 
در رستوران نيازمنديم

.م 09185468425
ت

ت.

به يک نفر وردسـت 
چرخـكار و يـک نفر 
اتوکار خانم نيازمنديم

09182128014

به يک نفر آقا جهت فعاليت 
در آژانس مسكن نيازمنديم
)ترجیحًا ساکن شهرک 
چمــران یــا اعتمادیه(

09182202263

به يـک شـاگرد 
در کارگاه نقـاشي 
سفـال نيازمنديم 
09185082838

به يک ظرفشور خانم 
و يــک کمک آشپز 

نيازمنديم  خانم 
.م09188113705

ت
ت.

 نيازمند منشي خانم جهت کار در دفتر فروش 
)پـاره وقت( با ظاهري آراسـته و روابط 
عمومي باال  نيازمنـديم 38262744-

09038948224 ساعت کاري: 9 تا 13:30

به چند همكار خانم جهت نقاشي 
و بسته بندي روي سفال در اللجين 
نيازمنديم 09101466936

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

خيابان عالقمنديان، پشت ابزار فروشی 
موسعلی) دکوراســـيون انـــصاری(

09353637708  

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

به چند نفر خياط آقا يا خانم 
به صـورت زيرچرخي جهت 

تـوليدي مانتو نيـازمنديم
)بــا بیـــمه(

081-32527579
.م09189146518

ت
ت.

استـخدام بازارياب 
فــعال بــيمه

نمایندگی رسمي بیمــه سرمد از عالقمندان
 به فعـــالیت در زمــینة بازاریابي در تمامي 
رشته هاي بیمه جهت همکاري دعوت مي نماید.
جهـــت کسب اطــالعات بيشتر با 

شماره هاي زير تماس حاصل فرماييد.
081-34241630-09189058525

به يـک نيـروي آقـا 
جهت فـروشنـدگي در

 بـازار روز در سطح شهر 
با درآمد خوب نيازمنديم

.م09198368549
ت

ت.

به چنــد ويــزيتور 
خــانم و آقــا جهت 
بازاريابي نمک دريايي 
کــويــران نيازمنديم

.م09198368549
ت

ت.

به يک نفر  نيروی کار خانم برای  تراش و 
شستشو دوغــابی داخـل شهر اللـجين 
نيـازمنديم )با سرويس و حقوق مناسب( 

09189126500

مغازهتجاريبهمساحت32متر
خیاباناصليواقعدردهکده
توریستيعلیصدرباامتیازآب،
بــرق،گـازبهفروشميرسد.

09371754001

.م
ت

ت.

 همدان
 پيامگير 081-38264400
38279013-081 )فكس(

 مالير
09188514418

 نهاوند
09187101861

 تويسرکان  
09184289041

 کبودراهنگ 
09367139799
09183193498

 بهار  
09187000211

081-38264400

 اسدآباد 
09126944452

 اللجين 
09189120820

 فامنين
09186256546

  رزن 
09038003573

 گل تپه 
081-38264400

 شيرين سو 
081-38264400

 برزول 
081-38264400

 قهاوند
09185468223

 سرد رود 
09189120794

صالح آباد

 جورقان 
09354769213

نماینـدگي هاي
پذیرش آگهی

فــروش آپــارتمان 85 مـتري در استان همدان
داراي وام 7 درصــد 15 ميــليوني 
 سنــددار، فـول امـکانات واقع در 
شهــرک بـهشتي 09360823055

.م
ت

ت.

اگـــر به دنبـــال 
آگهی های استخدامی
 مــی باشــيد لــطـفًا 

به کانال تلگـرامی زيـر  
مراجـــعه نـمــايــيد
https://telegram.me/bazarehamedan

عامليت انحصاري 8101 )مهندس وجداني( در غرب کشور

کـالچ هوشمند اتوماتـيک

اولین و تخصصي ترین مرکز آپشن خودرو در غرب کشور

کروز کنترل: سيستم تثبيت کننده سرعت خودرو بدون نياز به فشار پدال گاز
آني گرما: قطعه تكميل کننده سيستم بخاري خودرو پرايد

کالچ ترمز دوبل: سيستمي که جهت آموزش رانندگي نصب مي گردد.

09 1885 1 052 1-09 188523897

ع
نو

مم
دا 

کي
ی ا

غات
بلي

س ت
ما

ت

کروز کنترل و کالچ هوشمند اتوماتيک
نصب و خدمات کالچ هوشمند اتوماتيک، کروز کنترل، هند کنترل، آني گرما، کالچ 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 باشید
www.aetgroup.co    www.iranclutch.org

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

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 شويی در مـنزل + ســرويـس رايــگان

دارای مجوز رسمی
 ازاتحادیه محترم

 صنف فرش استان همدان

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 ترين 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

کار  نيــروی  يــک  به 
در ساندويچی  کار  جهـت 

کار جـهت  بــريانی  و 
نيازمنديم اللجين  در   

۰۹۱88۱۴۷۷۴۵

وع
من

دا م
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

به يـــک خــانواده جهت نــگهداری از 
سالمند همراه با جا و مكان زندگی نيازمنديم
ترجیــحًا با سابقه )حقوق توافقی(

.م09186257442
ت

ت.



niaz@hamedanpayam.com  ایمیل ارتباط با نیازمندیها
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خريدار انـواع 
فـرش هاي کـهنه

با 20 درصد باالتر
 از قیمـت واقـعي

آدرس: سر گذر، حالج خانه پالک5
32528787-09183132985  مسلم

آمــوزشگاه  سـالـن 
تخصصي عروس گل مينا

آموزش بيش از 20 رشته
 در آرايشگري با مدرک معتبر

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

09358661663

ف ویژه
با تخفی

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

آموزشگاه تعمیرات موبایل

با 13 سال سابقه درخشانعالءالدين

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

تلفن: 32531229ارائه گواهینامه مهارت بین المللی
آدرس:  همدان، خيابان شريعتي، روبروی بانك ملي کارگشايي، ساختمان 110، طبقه 3

ت.ت.م

فرش هاي نو و کهنه 
شمـا را خريداريم 

09187089782
09358199394

نقاشي ساختمان
رنگ روغني، پالستیک، 
اکرولیک،  کالر،  مولتي 

بــهترین کیـفیت  با
قـیمت  نــازلترین  و 

وع09104485919
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت
نيازمنـد به يک

 تايپيست مسلط به
 تايپ انگليسي فارسي 

ت.م09188130531
ت.

وام
ضمانت

ساعت تماس 16 الي 20

 پذیرفته مي شود

09188130531
وام

وبت
با ن

بهترين 
خريدار

زيباسازي  و  ديــوارنـويسي 
مــدارس و مهدهاي کودک 

09189143492
تـوجه  کفاشي جالل از بهار به همدان

 انتـقال داده شد 09182153884
تعمــيرات انــواع کيف و کفش، 
کمربند و جاکليدي انجام مـي شود

دعـــوت به 
مشــارکت

راه انـدازي  جهــت 
کنکور مرکز  فروشگاه 

09188121007

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

وام يک روزه
09189117678-09189117262

.م
ت

صنايع چوب رحيميت.
دکوراسيون اداري، تجاري، 

کابيــنت و کــمد دیواري
سرویس عروس و نوزاد

درب چوبي )نقد و اقساط(

09188179355
کـلــيه ضــايعات آهن، 
آلـومينيوم و.. شما  را با  

بـاالتــريــن قـيــمت
 در مــحل خـريداريم

09188150873 
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ضايــعات شـما 
را خــريـداريم 
به باالترین قیمت، در محل 

آهن، آلومینیوم، فلزات 
رنگي، کرکره برقي و...
09186752915 علوی
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ساخـــت و نصـــب درب و 
UPVC پنـجره های دو جداره
در طرح ها و رنگ های مختلف با 
انواع پروفیل های ویستا بست- 
وین تک-پـالس پن- سی فور- 
تحویل فوری )با قیمت مناسب(

 09385648020
انشايی  09188145812
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توجه                                       توجه 
فروش ويژه پرشين چوب آغاز شد 

کابينت و کمد دیواري، کاغذ دیواري، کفپوش و رنگ، کناف 
در اقساط 7 ماهه، بدون پیش پرداخت و بدون سود 

آدرس: همدان، خيابان پاسداران، پايين تر از سه راه زماني پرشين چوب 

09189148575

جوشكـاري سيار
09186080082

وام جــانبازي 
خــريـــدارم
09189006836

شرکت فني مهندسي ُدرنا
انـواع  نصب  و  فروش  زمینه  در 

زیرسقــفي،  جک،  برقي،  کرکره 
اتوماتیک  دربهاي   ،UPVC پنجره 
دزدگـــیر و  شیشه اي، دوربیــن 

آماده خدمات رساني به همشهریان محترم

ت.ت.محسيــني 09183106484

بهترين خريدار ضايعات 
آهن، آلومينيوم، مـس، 
درهاي پارکينيگی  ، درب
 و پنجـره و... در محل
09182147665
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آتليه عکس 
و فيلم هونام
به خيـابان شکريه پايين تر 
از کوچه يحيوي انتقال يافت

فصل  در  جابجايي  اين  مناسبت  به 
عقد  تخفيف  درصد  ده  از  تابســتان 
قرارداد آتليه هونام برخودار خواهيد شد

09124651744

عكــــاسی، تصــــويربــرداري، تدوين 
ساخت کليپ اسپرت عروس و کـودک

خانه حسابداري سپيدار 
برگــزار مـي نمايد.

همــراه با گــواهينامه
 و قفل آموزشي دوره هاي 
کــاربردي حــسابداري 

09359317382
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نـــصـب کـــولـــر
 جوشكــاري، بـرق کشي 

09186080082
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ت.

گازرساني غالمي
و تفکـيک کنـتور

 کلي و جزئي  و جابه جايي 

.م09187001775
ت

ت.

09182917255 -09185094485

MATIN دکوراسيون داخلي

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

.م
ت

ت. های گالس
HI GLASSES Lethronلترون MDF

ام دی اف  
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نقاشي ساختمان 
رنگ روغني متري 4000 تومان 

رنگ پالستيک متري 3000 تومان 

با کيفيت عالي و تضمين 
09035340232

سنـــگ و بلـوک چيني ديوارهاي باغ
سولــه، استـــخر، جاليـــز، جـــدول و 
فنس کشي و سيمان کاري پذيرفته مي شود

09355760848 رحیــمي 

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

تعميـرات لـوازم برقـی
المپ کم مصرف، تلفن،  آيفون،  محافظ،  آنتن برقی،  چای ساز، 

گيرنده  ديجيتال،  چراغ مطا لعه، اتوی مو،  بند انداز،  ريش تراش، 
جـــاروبـــرقـــی،  اتـــو بخـــار،  ســـشــــوار و...

آدرس: خیابان باباطاهر کوچه سماوا تیان 09182117955 فراهانی

انـواع برد های آيفون،  محافظ، گيرنده ديجيتال، 
چای ساز،  تلفن و المپ کم مصرف موجود می باشد.

ثبـت نام برق رایگان 
خورشیدی 3 فاز برای 
چــاه های کـشاورزی

کــرج، کــمال شهر، بعداز پلیس 
راه کمال شهر جنب شهرک افشاریه 
فروشگـاه بـرق خـورشيدي 
09122346325-09108250020

نباشيدقالي شـويي پارگي و چروك شدن فرش هايتان  ديگر نگران 

سرويس دهي همدان، بهار، قروه، صالـــح آباد)آدرس:جاده کرمانشاه، جنب پادگان قدس، يكن آباد(
34339856-09184876121-09184876166

کد اتحاديه = 2421 )باسرويـس رايـــگان

بــانــوتــحويل 48 ساعته
)از بين بردن آلودگي عمقي فرش(

لكه گيري کامل فرش

شستشوي پشت  و روي فرش
 تحويل فرش بدون چروک

نقاشي ساختمان
رنگ روغني متري 5000 تومان
رنگ پـالستـيكي 4000 تومان

با15 سال سابقه کار
 و صد درصد تضمیني
پوراسماعیلي  09189167051
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به منـــظور رفــع نيـــازهاي روزمره شما هر روز صدها
 آگهي در نيازمندي هاي روزنامه همدان پيام چاپ مي شود.

 از آنجايي که وظيفه اين رسانه اطالع رساني به منظور سهولت
 در دادوستد و يا خدمات مـي باشد لذا مسئوليتي دربـــاره 
محتواي آگهي نـدارد. از همكاري  همه عزيزاني که قصدشان 
رعايت حقوق مشتريان و همشهريان گرامي مي باشد سپاسگزاريم.

هـمشهري گـرامي

ســازمان  نيازمندي هاي همدان پيام

آدرس: همدان، ابتد اي خیابان مهدیه، روبروي دبیرستان شریعتي، ساختمان پیام                                                                    تلفن : 38264400     10006066            09035157351

 دوشنبه 22 مردادماه  سال 1397 
شماره2459  ضميمه رايگان شماره 3264    روزنامه همدان پيام

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

با توجه به نوع  استفـــاده از کــولرهاي آبي 
آب وهواي استان ما جوابگوي نياز سرمايش مي باشد 

و نيــازي به اســتفاده از کولرهاي گازي نيست
شرکـــت نيــروي تـوزيع برق استان همدان

کولــرهــايتــان را در مسير باد قرار بدهيد تا منزل 
شما را بيشتر خنک کند با خاموش نمودن المپ هاي 

پرمصرف و اضافي روشنايي فردا را تضمين کنيم.

قاليشويی خليج فارس
دارای مجوز رسمی از اتحاديه محترم

شماباشید برنده بار این شایــد

همراهقرعهکشیسکهطالدرهرماه

*با بهره گیری از کار کنان متخصص و مجرب افتخار دارد خدمات خود
 را به همشهریان عزیز ارائه دهد

*با دریافت هزینه یک بار شستشو دوبار شستشو طبق موازین شرعی
 وبا مواد شوینده ضد باکتریال شست وشوی نماید
* براق نمودن واتو کشی فرش در مرحله پایانی شستشوی

32747154-32747844-09187004900-09182061008
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لـــول ميـــبره لـــول مـــياره
سرعـــت،دقــــت،پاکـــــيزگی

آدرس:همدان، میدان امام حسین)ع(، بلوار الغدیر، روبروی آهن آالت آراد

)شفاف سابق(

شستشوی کالسيک 
همراه با مواد 

شوينده نانو

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

فرصت را از دســت ندهید-کیفیت و قیمت را مقـایسه کنید

آدرس: همدان، فلکه مدرس، بلوار رجایي، بعد از باشگاه کارگران، جنب قنادي طهران، فروشگاه ارزاني مادر
تلفن:09386106671-34221783-081ساعت کاری:9 صبح الی 14 بعدازظهر 16 الی22 شب

@foroshgaharzanimadar :کانال تلگرامي

ت.م
ت.

انواع حبوبات فله،برنج فله،چای فله،پنير فله، به شرط کيفيت.
در صورت نارضايتی از جنس مورد نظر، جنس مورد نظر تعويض يا پس گرفته می شود.

قیمت فروشگاه )تومان(قیمت روی کاال )تومان(نام کاال

2900019000 تومان عسل 1 کیلویي خمین 

84007450 تومانصابون گلنار

1817011500 تومانمایع ظرفشویي 4 لیتري لطیفه

1100010000 تومانماست دبه قرمز )آویسا(

2130017900 تومانمایع ظرفشویي 4 لیتري پریل

2750014400 توماندستمال 10 عددي اقتصادي بیتا 

27001750 تومانپودر ژله

1540012600 تومانمایع ظرفشویي 4 لیتري تاژ

27001950 تومانماکاروني 700 گرمي مک 

144006900 تومانمایع دستشویی 2 لیتری رایش

30001850 تومانحلوا شکري 90 گرمي بیدک

تعمير انواع يخچال 
و فــريـزرهاي 
خانگي و مغازه ها، 
آبسـردکن و کولر 
آبـي در منـزل و 
محـل کـار شما 
09185408190
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بـــهتـرين 
خــريــدار
ضایعات آهن، آلومينيوم 

و فلزات رنگي 
در درب منزل شما

09187125336

عسوخاری مخصوص تنور را امتحان کنيد
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تمامی ساندويچ ها تنوری و بدون 

حتــی يک قطره روغن می باشد

پيک رايگان تا محدوده مشخص


