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niaz@Hamedanpayam.com

38264400
10006066
09105398964

۰۹۳۶۹۲۹۴۰۳۴
 ۰۹۳۷۶۵۱۷۶۳۰قیاسی

09188176407-32522719

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

بهترين آجيلفروش شهريم!...

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

فروش دستگاههاي
جــوجــهكــشي

صنعـتيخانگي
 09188146105مواليي

حمـل اثـاثیه اسـکان
تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

(حتی ایام تعطیل)

(حتی ایام تعطیل)

IRAN ZAMIN

ارائه سبد
رایـگان

مـلی بـار

بـــه شـــمــارههــاي
( 34509635و )34509634

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

09189031124

09127059537-09187100121-32569257

آدرس :همدان ،بلوار فرودگاه ،خیابان گمرک ،جنب سوار کاری

شهــرك مــدرس ،آپــارتمان  162مــتري
سال ساخــت  ،95طبــقه پنجم 3 ،بر نــور ،با
چشمانداز عالي ،پاركينگ بدون مزاحم ،فول امكانات

رهــن كامـل 145/000/000تومان

گــروه تــولیـدی و
صنعتی ایده آل کـاران

مژده به مديران مدارس

در طرح تعویض پنجره های قدیمی
با پنجره های دو جداره
در صورت تعویض  3واحد همزمــان
به صورت نقدی از تخفیف  %5برخودار شوید

ماشينهاي اداري تيز

بـــه منــــاسبـــت بـــازگــشايـــي مــــدارس
از تــخفيف  30تا  40درصدي برخوردار شويد

مرکز تخصصي تعميرات فتوکپي ،پرينتر ،فکس و ريسو
و پالت شارژ و سرويس انواع کارتريج ليزري و جوهري

ارائه دهنده خدمات در محل

نقد و اقساط شرایط ویژه

طـرف قـرارداد
با فرهنگیان محترم

آدرس دفتر فروش :همدان ،میدان شریعتی
آدرس کارخانه :جاده تهران ،شهرک صنعتی ویان

 09183189763 -09359351834قادری

09185005223-08132523928

ت.ت.م

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

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

نـــادری
09186108405

برگزاری مراسم عروسی و سایر جشن های شما عزیزان
با تشریفـات کـامل و بـهترین نـوع غـذا های ایـرانی

38291773-09193703744

09183149683-09381667212

ت.ت.م

دقت بار

الـوندبـار

حتی در ایــام تعطیل

* حمل اثاثیه،جهیزیه ،مبلمان ،حمل کاال به تمام نقاط کشور
* بیمه کامل اثاثیه،مجوز رسمی ،کادر مجرب

09188114102-32717001-32717002

ظریف بار

ن
و وسربرت

خيابان شهدا نظربيگ

بــاغ تــاالر بــاران

حمل و نقل

081-34278090-34278070-09183139435-09183174077

فقط در منزل

0920 111 2020

0918 111 1765

ت.ت.م

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

تعميرات انواع
لبـاسشويي

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

با ضمانت رسمی ،معتبر و پشتوانه ملکی

شرکت رسمی
حمـل و نـقل

پاینده

با سبد رایگان

تماس تبلیغاتی اکید ًا ممنوع

دقــتبـار
حـمــل و نـــقل

شعبه  :1چهارراه خواجهرشيد ،ابتداي بلوار آيتا ...كاشاني ،مجتمع آموزشي پديده 32513363

شعبه :2انتهاي بازار مظفريه ،محوطه حمام قلعه ،كوچه نسيم ،مدرسه اسطوره 32523669

در کارخانه تولید مواد غذایی

با درآمد حالل و هر مقدار سرمایه

دفتر کارخانه :همدان ،برج پاستور ،طبقه 7واحد 7شرکت مهر جم تاسیس 1368

صد

شهپر وصال09188130625 :

09183117204

34254442-34254443-09183117283
شبانهروزي

ديپلم رسمي كاردانش
صف

در محدوده روبروی پادگان قهرمان

حمل اثاثیه،جهیزیه،مبلمان به تمام نقاط کشور
با بیمه کامل و مجوز رسمی و کادر مجرب

حتی در ایام تعطیل

تماس از  10صبح به بعد (مراجعه حضوري) 09038743013

@kilinikemarat
تماس تبلیغاتی اکید ًا ممنوع

3136

جهــت تکــميل کادر خود آشپز ،کمک آشپز ،آقا يا خانم
سالـــن کـــار ،ظــرفشور ،آقـــا يا خانم (با ريستا)
آدرس :واقع در کيلومتر 2جاده حيدره رستوران پايتخت

سرمایه از شما
کــار از مــا

سرمایه گذاری مطمئن

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

ملی بار

حمل اثاثیه و کاال با کادر مجرب و بیمه کامل

09183118683

سفــرهخــانه رستوران پايتخت

■ نما و تابلویکامپوزيت
■ نماي سنگ مصنوعي استونيت ■ کرکره برقي و جک اتوماتيک

اتــو بــار ایـران زمــین
081-

telegram:@sayehgasht

ر تا

فروش خط تلفن ثابت

%24

تاريخ حركت 22 :شهــريور ســاعت 23

کلينيک ساختماني عمارت

09104450079-38320018-38320019

081-38251203

آدرس :همدان ،خيــابان مــــيرزادهعشقي ،روبروی خيــابان سعيديه،
ساختمان الوند ،واحد  ،8طبقه فوقاني رستوران دلتا 38265051-38265052

(هر
شما آنچه
ن
ی
ا
سـت ز
ساخ
در یک م تمان
■ چــوب تــرمــووود
جم
وعه)

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

ساعـت تـماس 10 :الي 13

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

081-34285500

شعبه  :1بلوار جانبازان ،جنب مجتمع ايثار 34247013

شعبه  :2خيابان مهديه ،پایین تر از درمانگاه مهدیه،مقابل مسجد مهديه 38252353

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تضـمین

با مجوز رسمی

09183129338

آجيل لبخند

خدمات :صبحانه ،ناهار (منو انتخابي) ،پذيرايي بين راه ،اتوبوس توريستي،
بيمه مسافرتي ،راهنما ،بازديد از قلعه رودخان و روستاي زيباي ماسوله

تماس تبليغاتي ممنوع

با سب

د رایگان

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

081-38270008

پارسـیان

342544
42
342544
43

چـوب تـرمـو
09188126872

به يك همـكار خانم
آشنا به امور بازاريابي
و فـروش نيازمنديم طعم و كيفيتي كه تاكنون تجربه نكردهايد!!!

موسسه حمل اثاثیه

34295155

لوازم خانگي و اداري شما را
با قيمت مناسب خريداريم

سايــهگــشت

تور يك روزه قلعه رودخان ـ ماسوله

به تعدادي حسابدار نيازمنديم

به چـند همکار خانم جهت
تـراش و شستشو نيازمنديم
09357153004

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

 09185436800زارعی

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

@offertour4034

امانت فروشي
مهــدي

سقف کاذب
دامـــپـا

شماره  2471ضميمه رايگان شماره  3287روزنامه همدان پيام

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

خرید و فروش لوازم اداری و خانگی یا

سوپر مارکتی نویا دست دوم با مناسب ترین قیـمت

TELEGRAM

ت.ت.م

حرکت هرسه روز یکبار

امــانــ 
ت
فـــروشی

SMS

ت.ت.م

به يک همکـار خــانم
جهت کار در آشپزخانه
فستفـود نيـازمنديم آژانسهگمتـانهســفیر
ثبت نام تورمشهد مقدس آغازشد

09187053815

تلفن

آدرس :همدان ،ابتد اي خيابان مهديه ،روبروي دبيرستان شريعتي ،ساختمان پيام

چهارشنبه  21شهریورماه سال 1397

ساعت کـاري  10الي 15

https://telegram.me/bazarehamedan

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

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
■ سبــد رایـگان به تعداد نامحدود

شبانه روزی

0918  425  4900
081-3 425   4900

رشکت طراحي دکوراسيون

آدرس دفتر شرکت :همدان،
* انواع کابينت MDF
فلکه فردوسی ،خیابان صدف،
* تجهيزات منزل مسکوني
نرســیده به آگاهی سابق،
* واحد تجاري و اداري
پــــــالک ،166شـــرکت
* انواع کاغذ ديواري و کفپوش
دکـــوراسیون ونـوس برتر

* بهترين اجراي کناف
* با بهترين نرخ در کمترين زمان

081-38338249

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

توليد کننده:

پیامک10006066 :

ت.ت.م
ت.ت.م

ت.ت.م

ت.ت.م

ت.ت.م
تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

جنب كوچه تقوي (بانك حكمت)

معاوضه ،مشارکت در ساخت
خريد فروش ،رهن و اجاره

09038003573

شيرينسو

081-38264400

قهاوند

09185468223

سردرود

جورقان

09354769213

بـه  2نــفر كـارگر
حـرفهايجـهتكار
درفستفودنيازمنديم

09121080555

به تـــعدادي شـــاگرد اتوکار
تکـميـــلي زن بــه صـــورت
حرفهاي با تسويه هفتگي نيازمنديم
09183145880

به يـــک مــنــشي خـــانم حسابدار
تــمام وقت آشنا به نرمافزار هلو جهت

کار در دکوراسيون داخلي نيازمنــديم

آدرس :خيابان ميرزاده عشقي ،روبروي مرکز
خريد دلتا ،دکوراسيون ماهونيا محبي  09189166500

به یک پیک موتور جهت کار در فست فود
نیازمندیم ساعت کاری 11 :الی 4بعد ازظهر
 6عـصـــر الی  11:30شـــب

013-34418142
امالک میالد
 09111347462ساالر

نيازمــند سوله  800متر به باال
ترجيــح ًا داخل شهر همدان به
همراه سه اتاق جهت دفتر اداري
09189031124

فـــروش فـــوري

 9واحد آپارتمان مسكوني  3بر 3 ،واحد تجاري
به متراژ  100و  65متر داراي وام و فول امكانات
واقع در پل رسالت ،بلوار مطهري (قيمت توافقي)

09182362455

كارگر ساده آقا ( 2نفر)
فــروشندهآقا ( 1نفر)
09384520011
09185904827
به یـک نفر فـروشنده
مجـرب خـانم جـهت
فروشندگـی در پوشاک
شادیــنا نیــازمندیم
09120351711
09184476252

ساعت تماس 11 :الی  21شب

09183164850-09123625133

به دو نـفر خانم و
دو نفر آقا جـهت
کار رزویشن هتـل
ترجيحا با سابقه کاري به تـــعدادی نیروی کار خانم به همراه
با روابط عمومي باال ســرویس رفت و برگشت بـــا حقوق
ماهیانه  1/050/000میلیون تومان نیازمندیم
مـدرک تـحصيلي
آدرس :همدان ،جاده کرمانشاه جنب پلیس
مرتبـط حقوق ماهي
 1/200/000نيازمنديم راه همدان ،کرمانشاه دور میــــدان بهار،

آگهــی استـــخدام

صنایع غذایی هراتی

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

بانـک کارآفرين سيسموني نيني ناز

ت.ت.م

آدرس :همدان ،بلوار خواجه رشيد روبروي

صنایع غذایی هراتی ( فروشگاه مرکزی)

081-34586017

به تعـدادي نيـروي كار خانم
جهت چرخكاري (سريدوزي)
و بســتهبنـــدي نيــازمنـديم
09381753575

09187000056

فســـتفــود هــامهــام

جهت تکميل کادر خود به افراد ذيل نيازمند است
عنوان شغل

جنسيت

تعداد

پيتزا زن ماهر

خانم يا آقا

 1نفر

سوخاری زن ما هر

خانم يا آقا

 1نفر

سـالن کـار

خانم يا آقا

 2نفر

پيک موتوري

آقا

 1نفر

مراجعــه حـضوري
ساعـــت  10صبح
الــــي  21شب

آدرس :خيابان مهديه،
جنـــب بانک قـوامين
فســتفود هــامهام

نيازمند حســـابــــدار خــــانم
و يــــا آقــا ترجــيحا آشنــــا
بـــــا سپيدار و يک گرافيست جهت کار
در دفتر روزنامه و چاپخانه مــــيباشيم
ساعت مراجعه 9 :الي  13مراجعه حضوري
جهت تکميل فرم استخدام به واحد کارگزيني
آدرس :ابتداي خیابان مهديه -روبروي دبيرستان
شريعتي ساختمان پيام واحد  4کــارگزيني
به يــک فــروشـــنده
خانم جهــت کــــار در
ميوهفروشي بــا ساعت کاري
 8صبــح الي  20نـيازمنديم

(سن باالي  25سال)
09187770718
محل کار :بلوار محمديه

به دو فرو شـنده
خانم جهت کار در
قنـادي نيازمنديم
09189093070

دعـــوت به هــمــکاري

ت.ت.م

بر اصـــلي چـهارراه بابک،
به ســـمت بيمارستان بعثت،
09210818211
 170متـــر با دفتر کار ،اتاق
به يــک نــيــروي
استراحت ،سرويس بهداشتي ،خانــم به صـــورت
تــمام وقت نيازمنديم
ارتفــاع سقـــف  5متـر
(مراجـعهحضــوري)
برق  3فاز ،آب ،برق ،گاز

09185411850

به چنـــد نفــر شــاگرد
آقـــا جهــت كـــار
در بستنيفروشي نيازمنديم

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

اجـــاره جـهت
کـارگــاه يا انباري

يــك كـارگاه توليدي
به افراد ذيل نيازمند است

براي كسب اطالعات بيشتر و هماهنگي
با شمــاره زير تماس حاصل فرماييد
ت.ت.م
09182218354

( به صـــورت نیــمه وقت)

ت.ت.م

09189120794

شمار هتماس
09187120872

09309714926

فـروش ویال به يــك ظــرفشور آقا تاكسي اينترنتي اسگاد همدان حقــوق :یــک میلیون الی یک میلیون
جــهـــت كـــار در بـه عنــوان يك شركت حملونقل شهري و تاكسي سیصدو پنجاه هزار تومان081-38268820
واقع در زیبا کنار
تهيه غــذا واقــع در اينترنتي آنالين به تعدادي نيروي بازارياب آقا و خانم
زمین  200متر
شهرك الوند نيازمنديم جهــت معـرفي و نصب اپليكيشن اسگاد در شهر به یک پیک موتوری جهت کار در فست فود
بنا  85مــتر
همدان با در آمد باال و پورسانت عالی نيازمند است
پدر خوب واقع در خیابان مهدیه نیازمندیم
09187000331

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

081-38264400

پــذیـرش آگـهی
نیـازمنـدی هـای
همدان پیام تا ساعت
 18عصـر می باشد
081-38264400

09188198489

ت.ت.م

با کمترین هزینه

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

برزول

38322709-38321666

جهت کار در آژانس آرمان و تاکسی
اینترنتی اسمپ و پیک موتوری اسمپ
نیازمندیم در سه شیفــت صبـــح و
بعدازظهر و شب با در آمد باالی  2میلیون

ت.ت.م

گل تپه

081-38264400

ت.ت.م

آرامگاه بوعلي ،بلوار خواجهرشيد

09350632180

ت.ت.م

رزن

امالك نيكان

(تاکســی و شـخصی)

به تعـدادي كارگر به 5نفـر نيروي خانم
و 5نــفر نيروي آقا
ساده جهت كار در
جهت کار در کارخانه
رستوران نيازمنديم سفال اللجین نيازمنديم
09372676542
09185468425

به تعدادی خانم جهت انجام
میکروبلیدینگ ابرو نیازمندیم

ت.ت.م

فامنين

09186256546

ت.ت.م
به متــراژ حدوداً  14متر داراي امتياز
گاز و بـرق و تلفن ،طبقه دوم واقع در
اكباتان ،راستاي روحیه ،پاساژ شهرستاني،
طبقه دوم ،باالي ورودي زير قيمت منطقه

ت.ت.م

09189120820

09393121728

فــروش يـك باب
مغــازه تجــاري

به تـعــداد نامـحـدودی
رانـنده خانم و آقا با خودرو

09358115066

(فقط هزینه مواد دریافت می شود)

09129091140

ت.ت.م

اللجين

داراي امكـــانات كامل ،آب،
برق ،گــاز ،تلفـــن ،فاضالب،
ديواركشي شده ،خانهباغ  50متر،
بَر جاده آســفالــت واقع
در جاده مالير ،روستاي يكانه

09198911971-09371754001

09189044996

(حوالي ميـدان جهـاد)

به يـك فـروشـنده خـانم جـهت
فروشـگاه روسريفروشي در خيابان
بوعلي به صورت تماموقت نيازمنديم

به یک نفر ظرفشور
سالن کار و پیتزا زن
جهــت کــار در
فست فود نیازمندیم
09195995978

به تـــعــدادي
مسئـول فروش بيمه
با پــورسانت عــالی
نيــازمنــديـم
09188181863

09182084232

محــيط کـامال زنـانه

ت.ت.م

09126944452

فروش باغ هزار متر

برق ،گاز به فروش ميرسد.

و جوان داراي روابط عمومي
باال ترجيح ًا با سرمايـه مالي
جهت خريد و فروش مـلک در
مشــاور امالک نيـازمنديم

(همــراه با آموزش رايگان)

به يک فروشنده خانم نيازمنديم
پاساژ استقالل ،طبقه زيرين
09188110655

ت.ت.م

اسدآباد

09212936998

توريستي عليصدر با امتياز آب،

به يـک هــمکار آقا با تجربه

به يــک هــمکار
جهــت مشـــاور
امالکنيازمنديم

به يــک شاگــرد ســاده جهت
کــار در فــروشگاه لوازم يدکي
با حقــوق  600هـزار تومــان
نيـازمنديم 081-32641342

ت.ت.م

صالحآباد
081-38264400

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

09187000211

واقع در آزاد شرقي خيابان آگاه
مجتــمع آرام روبروي آژانس
پيشرو متري  3ميليون تومان

مغازه تجاري به مساحت  32متر
خيابان اصلي واقع در دهکده

بهتعــداديچـرخکارو به چنـد نفر نيروي کار
وردســـت چــرخـکار خانم جهت کار در کارگاه
مانتودوز و اتوکار نيازمنديم سفال (دوغابي) واقع در
شهــرک صــنعتي
(تسويه هفتگي کار دائم)
اللجــين نيازمنديم
09365341352
09368486362
ت.ت.م

بهار

کامــران
فروش آپارتمان
09378239797
 57مــتري

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

09367139799
09183193498

09184477111

081-32526260

ت.ت.م

كبودراهنگ

09183136066

ت.ت.م

09184289041

معــاوضــه
تهـران -هـمدان

09189500589

ت.ت.م

تويسركان

يک واحد آپارتمان  50متري واقع
در ميدان رسالت ابتداي جــاده
فقـیره طبقه اول با پارکينگ بدون
مزاحم و  8متـر انبــاري جـدا
گـاز کابـينتي ،کولر ،موکت شده

09375579833

(سن تا  25سال)

ت.ت.م

09187101861

رهـن و اجاره

نهاوند

حدودا ً  1500متر واقع
در امــامزاده کوه،
زير قــيمت منطقه

رستوران ساحل نيازمنديم

09187142386

ت.ت.م

09130939230

کــارآمـوز شيريني پزي
نيــازمنــديم

ت.ت.م

09188514418

يــك باب كــارگاه حدودا  40متر
با كليـهی امكانات واقع در ابتـداي
خيابان تختي جهت انبار يـا كارگاه
اجاره داده ميشود 09183135423

فــروش بـاغ

به يــک سالن کار آقا
با تجـربه جهت کار در

به يک همکار داروساز جهت
تأسيس داروخانه و يک پزشک
عمومي جهت تأسيس درمانگاه
شبانهروزي با مجوز نيازمنديم
(ملـک و تـــجهيزات از ما،
همـــکــاري از شــما)

به يک شاگرد مجرد جهـت کار
در آرايــشگاه زنــانه نيازمنديم

ت.ت.م

09183134633

09182770881

شركت بيمه پاسارگاد طبق آييننامه  54بيمه
مركزي نيروي خانم و آقا جذب مينمايد
مدارك :كارت پايان خدمت ،داراي روابط
عمومي باال و مدرك تحصيلي ديپلم به باال
ت.ت.م
09128118036

به تعــدادي نيروي خانم نيازمنديم
حقــوق ماهيانه يــك ميليون تومان
(شركــت فــانوس دانــش)

به یــک فــروشنـده با تـجـربه
آقا ترجيـــحابازنـشسته نيازمنديم
ساعتکاری  3شب الي  12ظهر
09181115648

به تعــدادي چرخکـار و
وردســت چــرخکـار و
وسط کار خانم نيازمنديم

به تــعدادي رانــنده با نيسان
يا وانت بار جهت کار در تهران
نيــازمنــديم09181114767

ت.ت.م

فــروش يا مشاركت در ساخت يك
قطــعه زمين به مساحت  235متر
با پروانه ساخت  4طبقه ميدان شاهد

ساعت تماس 19 :الي 23

به تعــدادي چـرخكار ،وردسـت
اتوتكــميليزن  ،دكــمهمادگيزن
آقا يا خـانم در كار مانتو نيازمنديم

نيـاز بـه چند كارگر حرفهاي
جهــت كــار در كــارواش
نيــازمنديم09183188202

09183129807

ت.ت.م

مالير

فروش فوري باغ انگور  1500متري
 16بانه انگور کشمـش سفـيد و
قـرمز جاده کرمانشاه بعد از ايست
بازرسي قيمت توافقي 09186317908

فــروش زميـن صنعتي
با مـتراژ  62متر با پروانه
ساخت در روستاي شورين
به مبلغ  30ميليون تومان

09189051091

بهيکمنشيخانــمجهت
همکاريدرموسسهحقوقي
نيازمنديم 09188544434

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

همدان

پيامگير 081-38264400
( 081-38279013فكس)

09188163256

تمام وقت و نيمهوقت نيازمنديم
تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

در استان همدان

ت.ت.م

نماينـدگيهاي
پذیرش آگهی

به تعدادي راننده مجرب با اتومبيل
ترجيح ًا دو گانــه سوز جهت کار
در آژانــس بهــشتي نيازمنـديم

ت.ت.م

نیازمند به يک نفر چرخــکار خـــانم
(محدودة کار شهـرک مدني)
ساعت تماس  8الـي 18

به يــک آشــپز به صورت

به  2نــفر نـــيروي کار (آقا) براي کار در
شرکت توليدي (ترجيح ًا آشنا با صنعت چيني
بـهداشتي) واقع در شهر اللجين نيــازمنديم
081-34525822

نیـــازمنــــدیها یهمـدا نپیا م پر تیــراژتـــرین نیــازمندی
در سطـــح استـــان همــدان مـی باشد تلفن پذیرش آگهی081-38264400 :

يک باب فروشگاه با موقعيت عالي با ملکيت به قيمت کارشناسي واگذار ميگردد ميري 09398119867

2

ایمیل ارتباط با نیازمندیها  niaz@hamedanpayam.com

شماره تلگرامی واحد نیازمندی 09105398964 :تلفن پذيرش آگهي081 - 38264400 :

تلفن پذيرش آگهي 081 - 38264400 :شماره تلگرامی واحد نیازمندی09105398964 :

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

ت.ت.م

ت.ت.م

با نوبت

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

 09186752915علوی

ترشينه سبز هگمتانه

09188130531

انواع سبزيجات خرد شده ،سرخ شده و خشك

ساعت تماس  16الي 20

ت.ت.م

خـدمـات
 MDFآرش
09184104269

ت.ت.م

فرشهای کهنه

انواعترشيجاتوشوريجات،عرقيات
اعال،آبليمو،آبغورهخانگي،ربخانگي
اعــال ،لوبــياسبز ،ذرت ،باقالي و...
شهرك بهشتي ،ميدان گلها ،جنب
كوچه شقایق يك (با پيك رايگان)

09900472104
09183154311

ت.ت.م

به باالترين قيمت ،در محل
آهن ،آلومينيوم ،فلزات
رنگي ،کرکره برقي و...

جــذبســرمايه
با سـود  30درصد
با تــضمين کـافي

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

دستبافت و ماشینی
شما را به باال ترین تعمــیرات مبل امانـتفروشي
قیــمت درمـحل
انواع
تعمیــرات
فـــدك
خــریــداریم
مبلــمان راحتی خريدوفروش انواع
09186531232
کالسیـک ،استیل لوازم خانگي و اداري
081-32515783
09388800454-32631023

حمل و نقل رایگان

و مــغـازه شــما
با باالترين قيمت

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

امـانت فروشي
09198856490
09189132501
بــرزگــر
لوازم منزل شما اگــر به دنــبال آگـــهــی هــای
را بـا بـاالترين استـــخــدامی می باشیــد لطفـًا بـه
قيمت خريداريم کانال تلگـرامی زیـر مراجعه نـمایــید
https://telegram.me/bazarehamedan
09188127175

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

ضايــعات شـما
را خــريـداريم

09188179355

حسابداری عملی و کاربردی
همراه با معرفی به بازار کار
صــددرصــدتــضمینی

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

بهترین

09187089782
09358199394

09101364001

برنج چمپا و عنبربو

به قيمت مناسب
کلـي و جزئي
09187044256

رنگ روغني متري  4500تومان
رنگ پالستيک متري  3500تومان

با کيفيت عالي و تضمين

ثبت نام برق رایگان
خورشیدی  3فاز برای
چاه های کـشاورزی

کرج ،کمال شهر ،بعداز پليس راه
کمال شهر جنب شهرک افشاريه

فروشگاه برق خـورشيدي

09122346325-09108250020

توليدي مانتو فدک
آمــادههمــکاري
بــا تـمــام مانتو
فروشهاي سراسر
اســـتان از قبيل
دوخت و فروش
09185417590

تما
می ساند
و
ی
چ
ه
ا
تنور
حتــ
ی یک قطره روغ ی و بدون
ن
می باشد

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

پیک رایگان تا محدوده مشخص

با بيش از  15كادر مجرب به صورت شبانهروزي

*آماده خدماترساني در زمينههاي برقكاري ساختمان ،نصب و تعمير
*آيفون تصويري و صوتي ،نورپردازي ،رفع اتصالي
*براي اولينبار در استان همدان

تعميرات نورپردازي نما بدون نياز به داربست

09361088058-09395628120

09334540803-09186726734-09182936194

صـــدور انــواع بيــــمهنامه

توجه

آيا سوخت ديزل داريد؟

فـروش شنـاور چاه
 3فاز خورشيدي

با قیمت مناسب

توجه

(دستگاه دیجیتال  50الی  65هزار تومان ،گوشی تلفن ثابت  25الی 35
هزار تومان ،آیفون  2طبقه تصویری  350هزار تومان،آیفون یک طبقه
تصویری  250هزار تومان،محافظ یخچال  25هزار تومان ،المپ  50وات
کم مصرف  10هزار تومان ،آیفون  2طبقه صوتی  100هزار تومان،جاروبرقی،

رايـــگان رايــــگان
باصــــد ســـال ضــمانت

چای ساز ،آنتن برقی ،اتو مو ،ریش تراش ،سشوار ،بند انداز و انواع لوازم برقی به فروش میرسد)

09103811880

آدرس :همدان،خیابان باباطاهر کوچه سماواتیان 09182117955
دارای مجهز ترین گرمخانه جهت
خشک کردن قالی ها در فصل سرما

قالیشوییایران زمین
به همراه قرعه کشی تلویزیون ال سی دی و فرش دستبافت

دارای مجوز رسمی
ازاتحادیه محترم
صنففرش استان
همدان عضو اتاق
بازرگانی

رفوگریقالیدستبافتوماشینیوترمیمسوختگیقالیهایماشینی
آدرس :چهار راه میدان بار ابتــدای حـصار قصاب ها
به پاس قدرانی از همشهریان فهیم 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.
همراه09183150225-09189039068 :
تلفن34248433-34248434-34223469-34246808 :
هیچ شعبه ای در سطح استان همدان ندارد و تمامی شور قالی های خود را از لحاظ کیفیت و کمیت تضمین مینماید

مبل شویی در مـنزل  +ســرویـس رایــگان

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

قاليشويي ايران زمين

اسامی برندگان قرعه کشی به مناسبت اعیاد غدیر و قربان

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

شماره

نام و نام خانوادگي

آدرس

تلفن

1

373

جاللي

مدني پشت هالل احمر

0918...5893

2

322

ايرانپور

بلوار خواجه رشيد

0936...5379

3

407

تيموري

حصار امام

0918...8320

4

825

کاکاخاني

مدني اميد اکباتان

930...2788

5

812

زارعي

شهرک مدرس

0918...6029

6

940

ارغوان

پرديس

0918...3292

7

2545

کريمي

شهيد زماني

0918...6002

8

2792

نائيني

چرمسازي

0918...5631

9

2333

ظرافتي

درب کارخانه

0918...3120

10

771

کريمي

کبابيان

0918...7601

11

1725

رجبي

کمالآباد

0918...0435

12

1392

رضايي

اعتماديه

0918...9414

13

1520

رستمي

مريانج

0918...0237

14

1445

احمدي

منوچهري

0935...9505

15

1015

داوري

فرهنگيان

0918...1138

16

25

نادري

مريانج

0918...2025

17

83

منتظران

آدرس جديد

0918...7782

18

44

زارعي

درب کارخانه

0901...8629

19

92

طاوسي

درب کارخانه

0918...6386

20

154

اخوان

جواديه

0990...7260

صورت اسامی برندگان یک تخته پشتی دستباف در قالیشویی ایران زمین
1

272

حيات بخش

شهرک مدرس

0935...2220

2

365

حق شناس

درب کارخانه

0918...6053

3

389

جليلي

ششصد دستگاه

0937...5880

4

2720

قادري

مريانج

0918...4721

5

1450

کريمي

شهرک مدني

0912...6048

6

769

زارعي

فرهنگيان

0937...5490

7

188

مومني

ديزج

0918...4248

8

1425

ذوالفقاري

بلوار زينبيه

0918...1186

9

1890

بابانظري

فلکه مدرس

0918...0079

10

2391

پرچمي

منوچهري

0918...5690

تماس تبلیغاتی اکیداً ممنوع

سوخاری مخصوص تنور را امتحان کنید

32531229

آدرس :همدان ،خيابان شريعتي ،روبروی بانك ملي كارگشايي ،ساختمان  ،110طبقه 3

شاید این بار ربنده شما هستید

09185848955

09369720306

آموزش تخصصي و عملي تعميرات سختافزاري و نرمافزاري موبايل
ارائه گواهينامه مهارت بينالمللی
تلفن:

گازرساني غالمي بهترينخريدارضايعات
آهن ،آلومينيوم ،مـس،
اعم از اتومبيل ،مسئوليت ،بدنه ،مسافرتي و...
و تفکـيک کنـتور
درهايپاركينيگی ،درب
کلي و جزئي و جابهجايي و پنجـره و ...در محل بــا نــازلترين قيمت به صورت نقد و اقساط
09024583799
09182147665
09187001775

امانت فروشی اسالمی
کلیــه لــوازم منزل
شمــا را به باالترین
قیــمتخریداریم
بهــترين خريدار
ضايـعات آهــن
آلــوميــنيوم
و مـس در مـحل

با مجـوز رسمي از سازمان آموزش فنيوحرفهاي كشور

به صورت جزئي و کلي
با باالترين قيمت درب
منزل با وزنکشي دقيق

ت.ت.م

خریدار وام

آمــوزش

قیمت در محل 09182305046

عالءالدين

خريدار ضايعات كلينـيك تـخصصي الكترو امداد

نقاشي ساختمان

09035340232

09188150873

با  13سال سابقه درخشان

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

پذيرفته ميشود

سرويس عروس و نوزاد
درب چوبي (نقد و اقساط)

فـرش نو و کهـنه صنايعچوبرحيمي
دكوراسيون اداري ،تجاري،
شمـا را خريداريم
كابيــنت و كــمد ديواري

كـلــيه ضــايعات آهن،
آلـومينيوم و ..شما را با
بـاالتــريــنقـيــمت
در مــحل خـريداريم

ت.ت.م

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

ضمانت
وام

بهترین خریدار ضایعات ،آهن
آالت ،آلومینیوم با بـاالترین

09186080082

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

به يــك ضامن كارمند با
گــواهــي كسر از حقوق
و يـا جواز كسبدار براي
يك فــقره وام ازدواج با
پورسانت توافقي نيازمنديم
09302935590

لوالي آرامبند و ريل  3تيكه ساچمهاي
كابيـــنت متـــري  468هزار تومان
كمد ديواري متري  179هزار تومان
 09358330649ت.ت.م

نصب و سرویس کــولر

آموزشگاه تعميرات موبايل

ت.ت.م

09188121007

09104485919

برق کشی،امور تاسیساتی

ضميمه رايگان شماره  3287روزنامه همدان پيام

3

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

09181115117

رنگ روغني ،پالستيک،
مولتي کالر ،اکروليک،
بابــهترينکيـفيت
و نــازلترين قـيمت

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

جهــت راهانـدازي
فروشگاه مركز كنكور

متبــركــه ،مســاجد،
حسينيهها ،سردر ادارات

با بهترين يراقآالت ترك

نقاشي ساختمان جوشكـاري سيار

ت.ت.م

دعـــوت به
مشــاركت

كاشي هفترنگ ساخـت كابيـنت و
كتــيبهنـــگاري اماكن كــمــد ديـواري

شماره 2471

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

09189117262
 09189117678ت.ت.م

ت.ت.م

وام يـــك روزه

ديــوارنـويسي و زيباسازي
مــدارس و مهدهاي کودک
09189143492

نقــاشي ساخــتمان
قيمــت منـصفانه
09187119146

ایمیل ارتباط با نیازمندیها  niaz@hamedanpayam.com

چهارشنبه  21شهریورماه سال 1397
شماره 2471ضميمه رايگان شماره  3287روزنامه همدانپيام
www.Hamedanpayam.com
ایمیل نیازمندیها niaz@hamedanpayam.com

آدرس :همدان ،ابتد اي خيابان مهديه ،روبروي دبيرستان شريعتي ،ساختمان پيام

09105398964

تلفن 10006066 38264400 :

گروه صنعتي نوين برتر
INDUSTRIAL GROUP
NOVIN BARTAR

توليدكننده انواع دروپنجره  UPVCو دوجداره
توليد انواع توري پليسه و مگتني كشويي
تعویض دروپنجره بدون هيچگونه تخريب و خرابي
با
تعميرات هرگونه دروپنجره UPVC
به ناز 
لت
ر
ي
ن
ق
ساخت با دستگاه تمام اتوماتيك وشیشه همراه با گاز آرگون ص
ـــورت يمت
م
م
نقد و ا كن
ق
كليه اجناس همراه با ضمانتنامه كتبي معتبر
ساط

UPVC

دکوراسيون داخلي عباسی

قاسمی 09219452817-09199015045
تشخيصتركيدگي

(با کيـفيت و تضمين)

09372088029

با ما در ارتباط باشید09181115394 :
تلفن تماس081-38253847 081-38273502 :

www.mahestan 811.ir

* شستشوي انواع فرش ماشيني و دستباف
* شستشوي انواع مبلمان در منزل
* با ضمانت كامل حملونقل رايگان

با يكبار امتحان مشتري
دائـــم مـــا شــويد

09187146011

081-32731015

09187069605 -32626124
09334585805

سازنده انواع کابینت های فلز و MDF
دکوراسیون ادارای
و مسکونی و انواع کمد دیواری
و نصب آذران دیوارپوش

09185032107-09184116737

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

32747154-32747844-09187004900-09182061008

شامل :نظافــت مجتمعهاي مسکوني ،شرکتهاي
دولتي و خصوصي ،ســالنهاي ورزشي ،کاربيني
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 کليه امور ساختماني شامل نقاشي
ساختمان،خدمات نصب و نگهداری آسانسور،پله
برقی و باالبــر ،نصب و تعمیر کرکره برقی،برقی
کــردن کرکره های قدیمی ،امور باغبانی و...

گـــروهمـعماري
كالسكــهچــوبي

*طراح و مجري دكوراسيون داخلي
*طراح و مجري كابينت ،كمد ديواري و...
*طراح و مجري سازههاي فلزي

با مديريت زينالعابدینان  09199106800
همدان ،خيابان گلزار

بسيـــاري از مـــواد و اجـــنـــاس
كافيـــست كه در محل سايه يا خشك
نگهـــداري شـــود و نيـــازي نيست
آنهـــا را در يـــخـــچال انـبار كنيم
شركت توزيع نيروي برق استان همدان

تمــامی وسایل با استفاده از پاک کنندهای طبیعی نانو ارگانیک بدون مواد
شیمیایی و غیر سمی و با فرموالسیون کامال گیاهی و بدون الکل نظافت می شود
تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

همراه با مواد
شوینده نانو

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

ســازما ن نيازمند يهاي همدا نپيام

شستشوي انواع مبلمان،
فرش ،موكت ،سراميك،
پـاركـت با دستـگاههاي
پيشرفته و مواد درجه يك

شرکتخدماتیونظافتی
هميار گستر هگمتان

(شفاف سابق)

*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 شستشوی کالسیک

بهمنـــظور رفــع نيـــازهاي روزمره شما هر روز صدها
آگهي در نيازمنديهاي روزنامه همدان پيام چاپ ميشود.
از آنجايي كه وظيفه اين رسانه اطالعرساني بهمنظور سهولت
در دادوستد و يا خدمات مـيباشد لذا مسئوليتي دربـــاره
محتواي آگهي نـدارد .از همكاري همه عزيزاني كه قصدشان
رعايت حقوق مشتريان و همشهريان گرامي ميباشد سپاسگزاريم.

مؤسسه خدماتي ديبا

انجام کلیه امور نظافتی

قالیشویی خلیج فارس

هـمشهري گـرامي

ی

صنایع چوب طهماسبی

شایــد این بار
برند ه شما با شید
ه
مراه قرعه کشی س
ک
ه
ط
ال
در
هر
ما
ه
دا
رای مجوز ر
س
م
ی
ا
ز
ات
ح
ادیه محترم

لـــول میـــبره لـــول مـــیاره
سرعـــت،دقــــت،پاکـــــیزگی

081-34270286

آدرس :همدان ،شهرك بهشتي ،خيابان
صياد شيرازي ،روبروی مسجد بنيفاطمه

ت.ت.م

09182917255-09185094485

09188149689

ب اک

یفی
ت عال

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

آدرس :همدان،خیابان تختی ،روبروی بانک قوامین،
جنب مسجد امامزاده یحیی (ع) ،تاسیسات امید

از توليد به مصرف با مناسبترين قيمت
توليدكننده انواع كابينتهاي مدرن آشپزخانه
كمد ديواري ،چوبي ،فلزي ،وكيوم و...

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

ام دی اف   لترون

كابينت مهرداد

قاليشويي صداقت با مجوز رسمي

ساخت کابينت ،کمدديواري ،دراور ،جاکفشي ،با
نازلترين قيـمت فقط کافیست با ما تماس بگيريد
MDF
HI GLASSES Lethron

های گالس

@amlakmahamedan

09184419599

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

افتخار دارد که در خصوص کلیه خدمات مسکن
فروش ،اجاره ،مشارکت در ساخت و مشاوره
رایگان در خدمت همشهریان عزیز همدان باشد

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

امالک مهستان همدان

سرمايه کم ،درآمد باالي 2ميليون
ت.ت.م

 09183111202حاتمپور
081-32512828

رنگ روغني متري  4500تومان
رنگ پالستيک متري 3000تومان

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

لولههاي  5اليه ،پالستيكي،
فلزي با دستگاه آلماني

نقاشي ساختمان

فرصـت شغلي استثنايي

تامین نیروی انسانی خانم و آقا جهت نگهداری از سالمند ،کودک و بیمار
اعزام نیروی خانم و آقا جهت مراسمات

کلیه نیرو ها  دارای ضمانت معتبر و بیمه حوادث می باشد
آدرس :همدان ،بلوار مدني ،ابتداي خیابان  15فروردين،
کوچه زنديها ،جنب باشگاه بدنسازي

 32623184-09109005103فرماني

حرف ( )Aدر برچسب انرژي،
نشانه کمترين مصرف انــرژي

و بيشــترين بــازدهي است.

