www.Hamedanpayam.com

niaz@Hamedanpayam.com

38264400
 38282865تلفن
SMS 10006066

TELEGRAM

تلفن

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

جهت استخدام در ادارات ،سازمانها و شرکتها مورد نیاز می باشد.

ثبتنام دورههاي مختلف کامپيوتر،
نمايندگی آموزش نرم افزار مالی سپيدار و هلو
آموزشگاه خالق نماينده بنياد  ICDLايران

طرف قرارداد کميته امداد  ،طرح حکمت نيروهاي مسلح
آدرس :خیابان بوعلي ،سر پل یخچال ،کوچه مخابرات ،آموزشگاه خالق

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

کار به صورت يکسره از  9الی  17:30میباشد.
مراجعه به صورت حضوری از ساعت  10الی  13و  16الی 17:30
آدرس :برج آريان ،طبقه  ،13واحد 09180013631-38280079 137

سرمـايه گذاری مطمئن
در کــــارخانه تــــولیــــد مــواد غذایی

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

با ضمانت رسمی ،معتبر و پشتوانه ملکی (شرکت مهر جم تاسيس )1368

0920 111 2020

0918 111 1765

دفتر کارخانه :همدان ،برج پاستور ،طبقه 7واحد7

لوازم خانگي و اداري شما را
با قيـمت مناسب خريداريم

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

امانت فروشي
مــهـــدي

09188176407-32522719
ت.ت.م

شبانهروزي

09187100121-32659257

حمل و نقل

حمل اثاثیه ،جهیزيه ،مبلمان،
بیمه کامل اثاثیه ،مجوز رسمي ،کادر مجرب

081-34278090-34278070-09183139435-09183174077

ظریـــفبــار

مجـــموعه بــــاغ تاالر باران افتــــخار
پــــذیرایی ولیمه شما روزهداران عزیز در
ماه مبارك رمضان در محیطی زیبا و دلنشین
با بهترین نوع غذاهای ایــرانـــی را دارد

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

ارم بــار
حتی در ایــام تعطیل

09188114102-32717001-32717002
گروه تاسیساتی و تهویه مطبوع

با سبد رایگان

تماس تبلیغاتی اکید ًا ممنوع

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

رایگان

حمل و نقل

 %20تخـــفـیف بیــــمه حـــتی
در ايام تعطیل به تمام نقــاط کشور

حـــکــمت

حمل اثاثیه منزل و لوازم اداری به تمام نقاط کشور
با بیـــمه با مجــوز رســمی ( سبد رایگان)
با  20درصـــد تخـــفیــف در ایام تعطیل

32723402-09189052886-09364943995

قیمت ها با % 20تخفیف محاسبه می گردد

■ آب کشی کامل به صورت اصول شرعی

■ سرويس رايگان +سرويس دهی به بهار،
حومه و...

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

■ شستشوی انواع فرش ،موکت،
پتو به صورت اعالشويی

آدرس :همدان ،شهرک اميرکبير ،خيابان گلزار
09187130072-09183169361-38251938

09109439480-09366808855

آدرس :همدان ،خیابان صدف ،روبروی آگاهی سابق ،نبش کوچه دلخواه

با مديـــريــت خانــم بهــرامی

09183080929 -32747420

فروشگاه آبـانا

همــراه بـا ارائــه
ضمانت نامه و حمل رايگان
*عرضه انواع لوله و اتصاالت ،شيرآالت ،تضمين مناسب ترين قيمت و کيفيت
انواع چينی بهداشتی ،توالت فرنگی ،در همـدان و قبول مرجوعی کاال

توليد و پخش عمده روشويی
کابينتی ضدآب
09188188891-34201213

طرف قرارداد با فرهنگيان ،بانک ملت و ساير ارگانها

آدرس:بلوار امـام خـمینی ،روبروی پلیس امنیت عمومی

باغ تــاالر پـديده الــوند

با ظرفيتی بيش از  500نفر دارای  500متر فضای باغی و سالنهای سرپوشيده بسيار
زيبا با انواع غذاهای ايرانی با کيفيتی بینظير و ارزانتر از همه جا بدون ورودی

خانهی کارگر مختص تمام سنین قرآن چرتکه،زبان ،کامپیوتر،
حسابداري ،هنري  ،رباتیک ،برنامه نویسی ،الکترونیک و میناکاری

@khanehkargarhamedan

آدرس :همدان،خیابان طالقاني چهارراه امیرکبیر بیست متري شیرسنگي

قاليــشـويي اکـبا تـان
تحویل  48ساعت

مجهز به سیستم گرمخانه

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

بــورسانـــواع

کاغذ ديواريهاي ايراني و خارجي
با قیمت بسیار مناسب
نقاشي سقف رایگان ،قرنیز رایگان
پخش کاغذ (کلي و جزیي)
تخفيف ويژه کارمندان طرف قرارداد با دانشگاه علوم پزشکي
و آموزشوپرورش در اقساط  10ماهه
خيابان عالقبنديان ،روبروی دبيرستان عالقمنديان،
دکوراسيون ماندگار

09180054172-09189073298-32747197

سايـه گشـــت
تــور یـــک روزه قلـــعه
رودخـــان و سـاحل گیسوم

خدمات:اتوبوس،VIPصبحانه،ناهار
(منوانتخابی)وعصرانه،بيمه،راهنما

حرکـت  19ارديـبهشت ساعت 23

تور یک روزه دریاچه

سقالکسار و ماسوله
خـــدمات:صبحانه ،ناهار ،عــصرانه

اتوبوس  ،VIPبيـمه،راهنـما

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

09186080701
09186080702

09183149683 -09381667212

09183133626-34425920-34425921

همـدانسرويس (قالیشویی نقشینه)
شماره دفتر081-31444:

(هر
ش آنچه ن
ياز سا
ما
ست در يک ختمان
مج
موعه)

ارائـــــه سبــــد رایــــگان

بــازدیــد و
مشاوره

آماده اعزام نیرو مجرب خانم و آقا
جهت نظافت راهپله ،منازل ،پرستاري و مبلشویي

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

الـوندبـار

سرويس  24ساعته

0 9 1 8 31 6 0 36 1
081 -32529094

با مجوز رسمی از اتحادیه حمل و نقل استان

( 0918 425 4900ثبت در  118استان) 081-3 425 4900

ارائــه دهنـده خدمات نصب و
سرویس انـواع کولرهای گازی و آبی
و انـواع پکیج های دیواری و زمینی

بــــاالتــر از قـیمت
بازار خرید در محل

 25ســـال گـــارانتــی با بيـــمه نـــامه ايـــران بـــرای اثــبات اصــالــت کــاال

■ حمل تخصصی انواع بار و اثاثیه منزل ( درون شهری و برون شهری)
■ مجهز به انواع ضربه گیر و
پتو حتی در ايام تعطيل
■ ارائه سبد جهت بسته بندی لوازم منزل

123

خــريــدار انواع
09185475061
فــرشهــــاي
کـهنــه  20درصد ثبتنام کالسهاي رايگان و نيمه رايگان

کلينيک ساختماني عمارت
■ نما و تابلویکامپوزیت ■ سیســتم هــای اعـالم حریق
(طراحی،نظارت،اجرا)...
■ چــوب تــرمــووود ■ کرکره برقي و جک اتوماتیک

آدرس:چهـــار راه فـــرهنــگ

شما

ره ثب

ت
64

آدرس :همــدان ،فلـــکه مدرس ،انتـهای جـاده حيدره
باالی شـــهر  100متـــر مانــده به حيدره سمت راست

آدرس :همدان ،بلوار فرودگاه ،خیابان گمرک

دقت بار

الوند

جهت تکميل کادر فروش خود به تعداد محدودی
بازارياب با حقوق و مزايای عالی نيازمند است

افطاری در باغ تاالر باران

09372088029

آدرس:ميدان امام حسين(ع) ،بلوار الغدير ،نرسيده به مدرسه عالقنبديان شهر معماری

شرکت پـخش کیک بنیس ونیلو
09183104043

(با کیفیت و تضــمین)

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

دقــت بـار
حـمــل و نـــقل

و تلفنی و يک حسابدار خانم با سابقه کاری مسلط به امور
حسابداری و نرمافزارها و امور دفتری نيازمنـد اسـت.

تومان( مشاوره و بازديد رايگان)

فـــروشفــوقالـعاده
کاغــذ ديـواری و قـرنيز

خانــم /آقـــا در شـــرکت تــولیدی:

 -1یک نفر مسلط به امور بازرگانی خارجی
 -2یک نفر حسابدار
آدرس :شهــرک صــنعتی بوعـلی،
بلوار سوم ،خيابان  ،19پــالک 129

رنگ پالستيک متري 3000

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

09183129338 081-34285500 34295155

09184446225

با درآمد حالل و هر مقدار سرمایه

32532204-5

استـــخدام نيـــروی
اداری در شرکت خصوصی

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تضـمين

ن

با مجوز رسمی

آدرس :خيابان شريعتی ،نرسيده به ميدان شريعتی روبروی
بانک اقتصاد نوين مديـريت بيـمه حکـمت استان همدان

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

پــارسـيان

ب

به يـک آرايشگر آقا،
ماهـر (مشتریدار) با
شـرايط خـوب جهت
همکـاری نيازمنديم

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

موسسه حمل اثاثیه

09183176023
ا سب

اقدام به جذب نماینده فعال در سراسر استان همدان مینماید

ه
وج يــک شرکت نمايشگاهی به يک نيروی خانم با روابط تو
ت عــمومی باال و آشنا به فن بيان جهت امور دفتــری جه

به چنــد نــفر خانم
جهت کار در کارگاه
و رشتهبری نیازمندیم

د
رایگا

شرکت بيمه حکمت

09388114360

رنگ روغني متري 4500تومان

شرکت خدمات نظافتي پرنیان

هیچ آرامشی بیحکمت نیست

(جهت تدريس در آموزشگاه)

09189127687
09908683710

نقـاشــي ساختــمان

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

09198916383
09037836189

09032052076

09188141931

09188180221

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

به يــک شاطر سنگکی
(تنور سنتی) برای شيفت
شب در کبابی (نان داغ-
کباب داغ) نيــازمنديم

بهچندنفرهمکارخانمجوان
جهـت کار در رستوران به
صــورتتــماموقتبا
سابـقهکاری نـيازمنديم

09355206898

(باحقوقومزایایعالی)

09335804094-09183118767

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

09185046080 - 32514126-32514166-32532844

آشـــنايی نــسبی بــا
عيــب يابــی و تعويض قطعات
حــقوق ثـابت +جـای خواب
 021-46020382داخلی 101
09904488602

آدرس :هــمدان ،چـراغ قرمز،
حصار راه علی آباد (کوی کوثر)،
پاييــنتر از مسـجدالمهــدی،
کوچه عرفان  ،17توليد تک پوش

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

مجری برگزاری دوره های ضمن خدمت فرهنگيان

به تعدادی چرخکار ماهر خانم
و اتوکار با حقوق باال نيازمنديم
(تسويه هـفتگی – کار دائم)
تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

ارائه گواهینامه معتبر از فنی حرفه ای و بنیاد ICDL

09188150893

جهت رستورانها و ادارات و مجالس و...

آدرس :بازار مبل مریانج

هــمه روزه در ايــام
ماه مــبارک رمـضان

امانتفروشيسعیدخریدارفرش
دستباف ،تلویزیون ،یخچال و...

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

شهریه با تخفیف و اقساط

آیا ميدانید که داشتن مدرك فنيوحرفهاي دوره ICDL

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

آموزشــگاه فنــيوحــرفهاي خـالق

34247850

حلیــم بـه صورت
کلــی و جــزئی

به يـــک فــروشنــده
خانــم بــا تجربه کاری و
روابط عمومی باال نيازمنديم

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

09126178176 - 09181117174

امانـت فـروشی
09036375560
سعید (پنــاهــی)
کلیه لوازم منزل نیازمند یک مدرس
و اداری
خــانـم مــسلـط
را با باالترین قیمت خریداریم
به زبــان آلمـانی

32514744
دفتر زيارتــی اويــس قــرنی

خريد و فروش انواع
ضايعات آهن ،مـس
چــدن،بـرنـج و
کاغـذ و کارتن شما
از منزل و محل کار
با بهترين نرخ روز

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

یکبـــاب منـــزل مسکونی به متراژ  309متر
در  3طــبقه مجــزا  3،بــر واقع در میدان
بعثت جنـــب بلــوار بعثت ( قیمت توافقی)

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

32522342-09188117752

خــریـد ،فروش و تعویض
انواع فرشهاي ماشیـني و
دستباف به باالترین قیمت

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

نيازمنديم نيمه وقت مراجعه حضوری

خــريدار انواع ضايعات آهن و
آلــومينيوم،مـس به باالترين
قيمت در محل 09120417324

نـقل و انـتقال فيش حج تمتع با مجوز
رسمــی از ســازمان حج و زيارت

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

به يـک نفر کارگر آقا جهت
مرغــداری بـا سابقه کار
نيازمنديم 09104949729

فـرش مـقدم

شماره 2555

ضميمه رايگان شماره  3464روزنامه همدان پيام
تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

به يک خانم کام ً
ال مسلط به فتوشاپ

آگهــی فــروش

سرويــس کـار
آسانسور و پله برقی

@bazarehamedan

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

يکشنبه  15ارديبهشت ماه سال 1398
نصب و تعمير کولرهای گازی
اسپليت ،يخچالهای صنعتی
و خانـگی 09183113197

09105398964

حرکت 26ارديـبهشت
@sayehgasht
38265051-38265052-38264067

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع
تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع
تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع
تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

به چند نفر کارگر
ساده جهت کار در
بستنی فروشی و 2
نفر خانم جهت کار
نظافت نيازمنديم
(میدانباباطاهربستنی
فـروشیحاجعباس)

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

38388596

بـه تعــدادی
نيروی کار جهت
کار در مرغداری
بصورت تمام وقت
با حقوق و مزايای
کافی نيازمنديم
09361110255

09101961801

فوری فوری
به تعدادی مزدی
دوز مانتو ترجیح ًا
آقــا نیـازمندیم
(با حقوق عالی)
09358012986

به تعدادی چرخکار
خانم يا آقا بصورت
زيــر چرخـی و
اتو تکميلـی زن و
دکمه مادگی زن در
توليد مانتو نيازمنديم

(با حقوق عالی)
09180048914

(با حـــقوق و مـــــزایاي عـــــالي)
جهت فروشگاه تخصصي سيسموني و کودک طبقه 3واقع در برج زاگرس

09183133307

نيــسان يـخچالدار و ويـزيتور
شرکـــتلبــــنیاتآوشجــــهتتـــکمیل
کـــادر فـــروش خـــود در هـــمدان به چند
خودروی نیسان یخچالی و ویزیتور نیازمند است.

081-32643027 09185044706
به تعــدادی نيـروی
کار آقا جهت کـار در
باغ رستوران نيازمنديم
با حقوق و مزایای باال
(مــیدان عباسآباد
باغ رستوران ساحل)
تا سن  25سال تماس بگيرين
09382855728
09189500589
09309188323

به چنـد نفر آقا و
خانم جهت همکاري
با بيـمه نيازمنديم
پارهوقت و تماموقت
مدرك دیپلم به باال
09182168529
09187047123

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

شرایط سنی 18 :الی 27

09101475825

09128113485

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

به تعدادی شاگرد جهت کار
در بستنی فروشی نيازمنديم

(بازاریابیموادغذایی)

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

09166617459

به چـند نفر بازارياب آقا
و خـانم با حقوق ثابت +
پورسانت و بيمه نيازمنديم

به يک نفر آقا بازارياب
و دو نـفر خـانم مسلط
به نرمافزارهای معماری
جهت همکاری در شرکت
مهنــدسی نـيازمنديم

بهتــعــدادی
جــوشکارماهر
نیــازمــندیم
09189090249

38250479

به یـک سرآشپز ماهر
ایـرانی جهـت کار
در رستـــوران در
نهاونــد نیازمندیم
09190335000
راسته دوز آقا جهت توليدی

بهتعـدادیپرستارخـانم به
صـورت روزانه ،شبانه و24
ساعته باحقوقعالینيازمنديم

به یک نیروی خانم جهت
کار در نقاشی ساده داخل
شهر اللجین نیـازمندیم
باسرویسرفتوبرگشت

09186744496

به دو نفر آقا و دو نفر خانم
جهـــت کار در دوغـابی
(تراش و شستشو) نیازمندیم

لبـاسبچـگانه نيازمنديم

09183161545

اللـجـين

09916389818

به تـعـدادی نيروی
کار جوان آقا و خانم
در کـارگاه دوغابی
نـيــازمنــديم

به يــک نــفر شاگرد
خانم جهت کار در کارگاه
اللجين با محيطی سـالم
و کـار سبــک و هزينه
رفت و برگشت نيازمنديم

(کار ســـاده و دائـــم)

09188109298

09188154026

به  5نفــر نيــرو خــانم جــهت کار
در کــارگاه ســفال نيـــازمنديم
کار راحت و آموزش رايگان
آدرس :شهـــرک صنــعتی اللــجين ،خيــابان33

شماره تماس34529335-09184106974-09382771207 :

به تعــدادی نیــرو جهت تکمیل کادر فروش
در فروشــگاه پــوشاك زنانه تولیکا نیازمندیم

 -1فروشنده خانم (حقوق  +پورسانت)
 -2ادمين (حقوق ثابت)
خيابانطالقانی-مجتمعايرانزمين،طبقههمکفواحد،11توليکا

09393815313

به تعدادی بازارياب به يک پيک موتوری
جـهت کار در امور و يــک سالن کار
بيـمهای
نيازمنديم آقا جـهت کار در
(مراجعه حضوری)
روز یکشنبه و سهشنبه فستفود نيازمنديم
ساعــت  18الــی 20
آدرس :خیــابان بوعلی( ،لطـف ًاغیرسیگاری)
سیزدهخـــانه ،جنـــب
بانـک ملی ،بیمه سامان

به  5نـفــر نيـروی
آقا جهت کار در کارگاه
سفال (دوغابی) واقع
در شــهرک صنعتی
اللجيــن نيازمنديم
09362930372

سرويس رفت و برگشت رايگان ،ساعت کاری  8الی  17عصر
پايــه حقــوق ماهـانه  1/100/000تومان

فوری فوری
09908119694

يک شرکت ساختمانی
به يــک حـسابدار
خانــم بــا مهارت
کافی نيـازمند است

به تعـدادی زيگزال دوز و

به تعدادي فــروشنده خـانم با تجـربه و
صندوقدار مسلط به نرم افزار هلو نيازمنديم

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

توليدی کابينت روشــويی استـخدام می کند
 -1بتونهکار و سمباده زن و نقاش
 -2برشکار وکالف کن
(همراه با جای خواب و حقوق و مـزايای بـاال)
آدرس :لرستان ،علی گودرز

09196016803

(تأکیـدا ً داروســاز)
09188172560

09354120019

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

09366171490

09186098699
09308116783

جهـت تکميل کادر توليد آرايشی
و بهداشتی خود به يک مسئول فنی با
مدرکداروسازینيازمنداست

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

کفشزنانه نیازمندیم

به دو نــفر مربی خانم جـهت
نگهــداری از فـرزنـدان در
موسسه خيريه با مدرک تحصيلی
روانشــناسی عـلوم تربيتی با
سابقه کار با کودک نيازمـنديم

شـرکت ارمـغـان
سالمت الوند فراز

حقوق  1/200/000تومان

09188183913

به تعدادی نيروی آقا
جهت کار در کـارگاه
نقاشـی در اللجين
نيــازمنـديم
09189161270

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

09125880567

به یک سرمایهگذار
جهتتولیدوتوسعه

حقــوقثــابــت+
منزل +غــذا +بیــمه
09108851369

09189095285

به يک پيک موتوری
جهــت کـار در
تهيه غذا نيازمنديم

ت.ت.م

به يک خانم رشته بهداشت
حرفهای با روابط عمومی
عالــی جهـت انـجام
امور شرکت و يـک آقا
جهت خدماتی نيازمنديم

09185020407

به دو نفر آقا آشنا به امور
ساخـت و ساز ساختمانی
واقع در رشت نيازمنديم

(شهركبهشتی)

09183151841

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

(حوالی جانبازان)
09186712818

تسويه نقدی ،کار دائم
خيابان باباطاهر

09365341352

به دو نـفر جوشکار
نيمه ماهر نيازمنديم

09188127050
 09183079355حسينی

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

به تعدادی وردست چرخکار
ماهر و نيمه ماهرخانم و آقا
با حقـوق بـاال نيازمنديم

به يـک خانم خياط
جهت کار در توليدی
مبلـمان نيازمنديم

09365523825
09307079590

به تعــدادی چـــرخکار
وردســـت چرخـکار ماهر
مانتو خانم یا آقا نیازمندیم

حسـاب هفتگی نيازمنديم

09182058898

کارهایدامینیازمندیم

ت.ت.م

به یک نفر نجار
ماهرنیازمندیم
09188116299

به یک نفر باتری ساز
جهــت کــار در
مغــازه نیـازمندیم

بهتـــعــــدادی
چــرخکار مانتو دوز
خانم یا آقا نیازمندیم
(شهرک مدنی فاز)2
09373959099

خـوب ،کار ساده و تسويه

(میــدان امــام حسین)

به یـــک حــسابدار
مجربجهتحسابداری

(در صورت ماهر بودن
دستمزد بیشتر میشود)

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

09194873937

دمنوشهای گياهی نيازمنديم

(وردست و اتـوکار) با اجرت

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

محدوه پيشاهنگی و بلوار خرمرودی

به تعدادی چرخکار خانم و آقا

وردست چرخکار و تکميل زن
جـهتکارمانتونيازمنديم.

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

با حقوق و مزایای مناسب

(شهــرک مــدنی)

بهتعدادیچرخکار،مزدیدوز

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

جهـــت همکــاری در
تهیــه غــذا نـیازمندیم

کابينت چوبی نيازمنديم

09181116721

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

فور بهیکمنشـیخانمفو
ی

ری

به تـعــدادی
فـروشنده خانم
نــيازمــنديم
09036352420

به يـک شاگرد جهت
کـار در کــارگاه
09183171995

به تعـدادی بـازارياب
خانم جهت کار در حوزه

حقــوق یک میلیون
 +پورســانت فـروش
09186769838

فوری

فوری

09120636961

به یک مربی خانم جهت
کـار در باشگاه بدنسازی
(سانس بانوان) نیازمندیم

به چند نفر نيرو خانم جـهت کار
نقاشی زير لعابی روی سـفال در
شهـرک صـنعتی اللجين همراه با
سرويس رفت و برگشت نيازمنـديم

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

09185087030

با حقوق مکفی بيمه تأمين اجتماعی

همراه با صبحانه ،ناهـار ،شام

يــک کــارگاه سفال در اللجين
همــدان به نيــروی خــانم
جــهت همـکاری نيازمند است

09183121944

مـراجعه حضوری :شهرک فرهنگیان
(علی آباد)،خ شهید احمدی ،روبروی
پسـت بانک،تاپ سرویس کسری

مــیدان رسالت ،بلوار
مطهری ،کارواش رایان

09189162604

به يک نفر نيروی کار جوان 24
الـی  27ساله جهت هـمکاری
نيازمنـديـم 09180840159

به يک نفر شاگرد  18الي 25
سال جهت کار در تعويض روغني
همـراه با آمـوزش نيازمـنديم

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

سـن  16سال تـا  21سال

09195995978

09185402371

ساعت کـاری 8 :الــی 22:30
ساعت استراحـت 18 :الـی 19
حقوق ماهيانه  1/200/000 :تومان

سفالگریاللـجيننيازمنديم

به سـه نفــر نــيروی خــانم
ماهــر و نيـمه ماهر جهت نقاشی
روی سفال در همدان نـيازمنديم

09387434333

به تــعدادی نيرو
جهــــت کار در
کارواش نيازمنديم

به يک همکار خانم جهت کار در

(حوالی دانشگاه)38265166

آدرس :خيابان شهدا ،خيابان
جعفر طيار ،روبـروی مسجد
موسیبن الجعفر باشگاه جوانان

09188176650

نيازمنديم 09188136575

09183131332

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

ماهيانه حقوق 850 :هزار تومان
ساعت کاری 8 :صبح الی  6عصر

به يک نفر پيک موتوری
سالـــن کار ،گريل کار
با ظاهــری آراســته
و مجــرب نيـازمنديم

به یـک خودرو نیسان
جهت کار در اداره به
صورتثابتنیازمندیم

به يک شـاگرد خـانم برای
شيفت بعدازظهر نيازمنديم

بهیکنفرخــانم
جهتپاسخـگویی
بهتلـفننیازمندیم

به یک کارگر جوان جهت
کـار در تهیه غذا نیازمندیم

09368985426

و شستشوي سفال واقع در اللجين

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

به يک کارگر ساده جهت کار
در کارگـاه  CNCنيازمنديم

به تعــدادی نقاش
ساخــتمان ماهر به
طوردائمنیازمندیم
09186767710

09390029603

به تعدادی وردست
چرخکار و چرخکار
و اتو کار نيازمنديم
09305131448
09026739900

به تــعدادی مــزدی دوز و
چرخکار خانم و آقا جهت دوخت
مانتو نيازمنديم (تسـويه نقدی)

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

شمـاره تمـاس09181112796 :

38 239653
09189092400

تمـــاس  9شــب بـه بعد

09189086017

به تــعدادی نيروی
جوان با روابط عمومی
بــاال ترجيح ًا زير 30
ســال جـهت کار در
امــالک نيازمنديم
09189015683

نيازمنـديم09395837804

به  2نفر نيروي خانم جهت تراش

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

دارای  20اصله درخت گردو واقع در روستای
سوالن بــه قیمــت هر متری 200هزار تومان

به صورت ثابت حقوق 1/200
تومان حوالی شهرک مدنی

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

فـروش زمين به متراژ  1500متر

ت.ت.م

09183127299

به تعدادی خانم مجـرب بـا
روابـط عمومی باال و آشنايی
کامل با کامپيوتر نيازمند است

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تـعــدادی واحـد اداری برای دفاتـر
و شرکــت ها جهت اجاره دور ميدان
امام حــسين (سيلو) با کليه امکانات

به یــک نــیروی
کارواش نیازمندیم

سایت امالك اسپرلوس

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

09185063976

قیمتتوافقی 09187112330
081-34321012

به يک اپراتور آقا جهت شيفت
شـب و  10راننده در آژانس
نيـازمنـديم 32657929

به یک نقاش ماهر
جــهت کــار در
کابــیــنتسازی
 PVCنـیازمندیم

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

به متراژ  150متــر و  200مــتر
زيرزمين تجاری -با ديد عالی جهت
هايپرمارکت دارای جواز کسب و...
واقع در شهرک انديشه ،بر بــلوار

به متراژ 700متر واقع در همدان
جــاده مالير روستای آبشينه،
ماشيــن رو اطــراف آن
دارای کليه امتيازات می باشد

09183169474

09188186199

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

زمیـن بـاغی

به چنـــد نفر
خانـــم جهت
بستهبندي اسکاج
نــيازمنــديم
09056631659

به تعدادی چرخکار وردست،
پــادو جــهت کار تريکو
نيازمنديم 09182041399

بهتــعــدادينيــروي
سياه قلم و لعاب کار نيازمنديم
09374140336

به تعدادی نيروی خانم جهت
کـار در گـلخانه نيازمنديم

بهتعداديچرخکارخانمجهتکاردر
توليديمانتوواقعدرشهرکمدني

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

رهـن یا اجاره
یک باب مغازه

خرید و فروش-رهن و اجاره

معاوضه،مشارکتدرساخت
تلـفن38 321 666 :

به يـــک کـــارگر جهت کار
در رســتـــوران واقــع در
صالحآباد با جای خواب نيازمنديم
09386291315-09015070971

به يــک مـدرک کارشنــاسی
عمران يا کشاورزی گرايـش آب
جهت رتبهبندی شرکت نيازمنديم

به يک نيروی خانم يا آقا جهت
تراش و شـست و شـو و نقاش
نيازمنـديم 09183078734

به يـک نـفر منشی خانم مسلط به
تايپ و نامه نگاری و روابط عمومی باال
جهت باشگاه هوا نوردی عقاب الوند
نيـازمنــديم 09187130069

اللجـین
تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

(قيمت تـوافقی)
09390029603

آرامگاهبوعلي،بلوارخواجهرشید
پايـــین تــر از اداره امـــاکــن

به چنــد دســتگاه پژو و
سمند جهت همکــاری در
آژانــس کرخه نيازمنديم
(ســرويــس ادارات)

یک کارواش به متراژ 90متر
با تمـامی امکانات حوالی
شهـرك مدنی بر خیابان
اصلـی بفروش مـیرسد

استخدام

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

امالك نیکان

به تعـدادی خـانم مدرس زبان
انگليسی نيازمنديم (ارسال رزومه
در واتـسـاپ) 09126841176

به يک نيروی ماهر و نيمه ماهر
جهــت کار کابينت MDF
نيازمنديم 09188186199

مراجعه حضوری ،بلوار کـاشانی،
ورودی آمــوزش و پـرورش،
آژانـــــس کــــرخه
081-32520511

امـالک

استخدام

استخدام

استخدام

استخدامی

پــذ يـــرش
آگــــهـــی
نيــازمنـدی هـای
هـمـــدان پيـام
تا ساعـت  18عصـر
مــی بـــاشـد

081-38264400 09128282938

همدان خيابان شريعتی فروشگاه ورزشی پرشين گلف 09181111540

امـالک

استخدام

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

2

ایمیل ارتباط با نیازمندیها niaz@hamedanpayam.com

پيامک10006066 :

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

تلفن پذيرش آگهي 081 - 38264400 :شماره تلگرامی واحد نيازمندی09105398964 :

ت.ت.م
ت.ت.م

نيـازمنديم

(هم

ت.ت.م

ه تأ
را

مین

09186261090-09183180871

آدرس :ميدان بعثت،ابتدای بلوار بعثت پالک 504

ساعــت مــراجعه 15 :الی 20

شـرکــت نماســازان جم جهـت تکميل کادر فنی
بازاريابی و فروش به  2نفر آقا با فن بيان باال نيازمنديم

دستبافت و ماشينی
شما را به باال ترين
قيــمت درمـحل
خــريــداريم

طراحی حرفهای روی
سفال بـدون شابلون

(تمامیسفارشات
پذیرفتهمیشود)
09189082314

 32515783لوله باز کنی
اميـــر

قالیشویي ناز
شماره مجوز 0172802418

09185045643

امانـت فروشی سعادت

09332084007-32515469
09189094263

اگر حـــق و حـقوق
خود را ميخــواهید
32513135
 09183111004نقيـبي

خــرید و فـــروش
انواعکــانـکسهای
مسـکونـی نو و در حد نو در
ابعاد مختلف (جاده کرمانشاه)

09188113429
09187051103
برادران ياسايی

گــاز رســاني
غــــالمــــي
وتفکيــککنــتور

کلي و جزئي و جا بجايي

09187001775

با مجـوز رسمي از سازمان آموزش فنيوحرفهاي کشور

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

تشــک فـروشی رويـال

انواع تشک های فنری ،طبی فنری ،اسفنجی
آدرس :همدان ،خــیابان صدف ،پایین تر از
مسجد امیر المؤمنین ،فروشگاه تشک رویال
 09189060476-38338082رضـوی

تعميـرات لـوازم برقـی

المپ کم مصرف ،تلفن ،آیفون ،محافظ ،آنتن برقی ،چای ساز،
گیرنده دیجیتال ،چراغ مطا لعه ،اتوی مو ،بند انداز ،ریش تراش،
جـــاروبـــرقـــی ،اتـــو بخـــار ،ســـشــــوار و...
انـواع بردهای آیفون ،محافظ ،گیرنده دیجیتال،
چای ساز ،تلفن و المپ کم مصرف موجود میباشد.
آدرس :خیابان باباطاهر کوچه سماواتیان  09182117955فراهانی

فـــروش بـرنج ايـــرانی

(طارم هاشمی ،طارم محلی ،کشت دو فجر ،ندا ،شيرودی،
مـستقيم از درب کارخانه فريدونکنار با کيفيت عالی و پخت
استثنايی و طعم واقعی برنج شمال در خدمت عزيزان هستيم.

(فقـط به صورت عمده) 09112272380

خدمات آرايشگری در منزل (آقايان)
از سالمــندان گرامی عزیزانی که مشکل حرکتی دارند و
کودکان عزیز در منزل خدمات آرایشگری انجام میدهیم
با مدرک بینالمللی آرایشگری از سازمان فنی و حرفهای

ميالد يزدان خواه09132519046-09184098747

سالــنزیــبایــيکــارن

اپيـالسيـون
محیطي مجزا با کادري مجرب

آدرس:همدان ،بر اصلي خیابان خواجه رشید

081-32529312-09197720093

پوز ما عاليه ،شما هم با خريد کارتخوان شخصی حسابی پوز بديد
با خیالی آسوده از مراکز و نمایندگیهای مجاز و معتبر خرید نمایید.

شستشوي انواع
فرشهاي دستباف ،ماشیني،
ابريشم ،کرك،پتو و موکت

با خشککن لولهاي بدون چروک
اين قاليشويي شعبه ديگري ندارد

سه راه شهرک فرهنگيان ،جنب سردخانه ميالد

32548968-32547938

فروش اقساطی تا  15ماه -انتخاب اقساط با شما
ارائه کارتخوانهای آکبند و کار کرده شخصی در طرح و مدلهای مختلف
با آســانترین شرایط و با خدمات پس از فروش و کارت گارانتی مادام العمر
همه اصنـــاف (ثــابت و سیــار) حتی مشاغل بدون جواز کـــسب
بدون محدودیت تراکنش (حتی یکبار استفاده در سال) قـــابل اتصال
به حســـاب تمـــامی بانـــکها (انتــخاب بانــک اخـــتیاری)

با پشـــتیبـــانی شاپـــــرک (بانـــک مــــرکزی)
فــعالسـازی تا  3شـماره حساب (شبا) همزمان

تغيير حساب بانکی در زمان دلخواه ،بــدون مســدودی مـــبلغ در بـانک

تعـــمير رايـــگان کـارتخوان ،تــعويض رايگان بدون قيد و شرط بـــاتــری

بازاريابی پرواز تبليغات (شماره صـنفی)0466307592 :

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

انواعسینگ ،هود،گاز ،شیرآالت،روشوییکابینتی،توالت فرنگی
آدرس :همــدان،ميـدان مدرس،
نقـد و اقـساط
جنب بانک صادرات ،فروشگاه لشکری

با فنـر بـرقی

کارتخوان دارای کارت گارانتی دائمی

فــروشـگاه
تجهــيـزات
آشپـزخـانـه

فرشهای کهنه

09180071048

 09183132985-32528787مسلم

قبــول شـکايات کارگري
و کارفرمايي اداره کار با بيش
از  15سال سابقه کار نمايندگي

عالءالدين

38268371-09188118286

دارای مجوز رسمی از هيأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور

دستگاه فروخته شده پس گرفته میشود.

09188510521-09188523897

مص

عاملیت انحصاري ( 8101مهندس وجداني) در غرب کشور

امانت فروشی

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

www.aetgroup.co www.iranclutch.org

بازار فرش

با بهترين کيفيت و
کمترينهزينه

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

در تلگرام و اینستا همراه ما باشید @autoclutch_vejdani

09189028401-09181070367

مـداح جهت
مـجالس شما

آدرس :سر گذر ،حالجخانه پالک5

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

كروز كنترل :سيستم تثبيتكننده سرعت خودرو بدون نياز به فشار پدال گاز
آني گرما :قطعه تکميلكننده سيستم بخاري خودرو پرايد
كالچ ترمز دوبل :سيستمي كه جهت آموزش رانندگي نصب ميگردد.

کاشی ،موزائيک و جوشکاری
و بـرق و لوله کشی و نقاشی
و کاغذ ديواری و ديوار پوش

با  20درصد باالتر
از قیمـت واقـعي

کلــیه لــوازم منزل ،مغازه
ادارات شــما را خـریداریم
( یخچال ،لباسشویی ،بخاری،
تلویزیون ، LEDفرش ماشینی
و دســت بــافت ،کــابینت)

با  14سال سابقه درخشان

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

حـــــس راننــــدگي اتـوماتيك
راننــــدگي آســان بـراي بانوان

از بنايی  ،سيمان ،گچ کاری  ،سنگ ،

09183117257

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

*ضمــانــتنـامه معـتبر
*عدم تغيير در سيستم گيربکس و ديفرانسيل خودرو
*قابليت جابهجايي به خودروي ديگر
*موتور پرقدرت  BOSCHآلمان و  DENSOتويوتا ژاپن

نشتی

09187089782
09358199394

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

کـالچهوشمنداتوماتـیک

تعــمــیر
ساختمـان

رف
ع نم و

الح)

نصب و خدمات کالچ هوشمند اتوماتیک ،کروز کنترل ،هند کنترل ،آني گرما ،کالچ ترمز دوبل

09035340232

به عـلت تغيير شغل کليه
اجـنــاسمغازهلباس
فــروشیيکجا(باقيمت
مناسب) به فروش می رسد

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

اولین و تخصصيترین مرکز آپشن خودرو در غرب کشور

38232392

با کيفيت عالي و تضمين

ويژه خواهران در تمامی رشتههای
آرايشگــری با ارائه مـدرک
بينالمللی زير نظر فنی و حرفهای
استان همدان با شهريه اقساط
ثبتنام همه روزه صبح و بعدازظهرها

آموزشگاه تعمیرات موبایل

ت.ت.م

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

کروز کنترل و کالچ هوشمند اتوماتيک

به تـعدادی همکار
خانـم جهت کار در
مــرکز خــريد
ميــالد نيازمنديم

رنگ پالستیک متري  3500تومان

آموزشگاه مراقـبت
زيبـايی مـاهـک

081-38212426

فـرش هــای
نو و کهنه شما را
خــريـداريم

09122577849-32666682

09184442885

آموزش تخصصي و عملي تعمیرات سختافزاري و نرمافزاري موبایل
ارائه گواهینامه مهارت بینالمللی
تلفن32531229 :

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

09189055097

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

جهت کار در MDFکاری نيازمنديم

(منـطقه صـدف)
به صورت تمام وقت
09186728380

رنگ روغني متري  4500تومان
تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

به تعدادی کـارگر ماهر و نيمه ماهر

به یک نفر منـشی خانم با روابط
عمومی باال جهت کـار در دفتر
دکوراسیون داخلی نـیازمندیم

نقاشي ساختمان

مولتی کالر ،آکروليک 09187142100

امانــت فـروشی اسالمی

کليــه لــوازم منزل شمــا را
به بـاالترين قيــمت خريداريم
09185848955

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

ساعـــت تــماس 9 :صبح الی 18
38371553 -09028115859

09216193926

روغنی،پالستيــک،کـنيتکس،

لوازم منزل شما را خريداريم
(قيـــمت در محـــل)
 09187011316موسيـوند

خریــدار انـواع
فـرشهاي کـهنه

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

مربی کودک خانم با روابط عمومی باال بصورت نيمه وقت

نقاشــیســاختمان

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

 +بـيمه

متـــفـــرقه

ت

2

-

عـالی

ساعت تماس  16الي 20

جه
و

7

پيتزا زن

آقا

2

-

به يک داد زن
( تبـليغاتی)

با نوبت

6

ساندويچ زن

آقا

2

-

و مزايای

09120622171-09109337009

0918 813 0531

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

5

کانتر کار

آقا/
خانم

4

سوخاری زن

با حقوق

نقـا شـی
ساختمان

پذیرفته ميشود

امــانت فـروشی اهـورا

ایــزوگـام دلیـــجان
قیر و گـونـي و آسفالت

روزنـامه باطـله و کـارتن
تخم مرغی شما را خريداريم

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

آقا

2

ماهر

3

آشپز(ايرانی کار)

آقا

2

ماهر

توضيحات

حمل و نقل رایگان
09198856490

امانت فروشی

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

2

پيک موتوری

آقا

3

با موتور

به تعدادی همکار خانم و آقا
(ويزيتور) با تجربه کاری و
روابط عمومی باال ،حقوق
و پــورسانت عالی جهت
فروش دستگاه کارتخوان
سيـار شخصی نيازمنديم

وام

بازار فرش

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

1

سالن کار
(گارسون)

آقا

5

-

نيازمنديم 09183135649

متـــفـــرقه
تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

رديف

سمت

جنسيت تعداد شرايط

و يک صندوقدار به صورت تمام وقت

ضمانت

ضميمه رايگان شماره  3464روزنامه همدان پيام

3

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

يک رســتوران مـــعتبر جهت تکميل
کادر خود به افراد ذيل نيازمـند اسـت

بهيکحسابدار مسلطبهنرمافزارهلو

تعميرات مبل
تعميرات انواع
مبلمان راحتی
کالسيک ،استيل

ت

استخدام

تعــمیرات

وام تسهیالت

و
جه

استخدام

استخدام

شماره 2555

ایمیل ارتباط با نیازمندیها niaz@hamedanpayam.com

آدرس :ميدان پروانهها ،ابتدای بلوار شهيد جهانيان (تپه مصلی)
مجتمع تجاری پرديس ،طبقه همکف ،سامانه پيامکی500046034 :

فکـــس 32640913 :تلـــفن 32640912 :هـمراه09181072716 :
تماس رايگـــان با شماره گيـــری کد *6655*1*13187# : U.S.S.D
نمايندگی رسمی و انحصاری فروش دستگاههای کارتخوان و عابر بانک شخصی

يکشنبه  15ارديبهشت ماه سال 1398
شماره  2555ضميمه رايگان شماره  3464روزنامه همدانپيام
www.Hamedanpayam.com
ايميل نيازمنديها niaz@hamedanpayam.com

آدرس :همدان ،ابتد اي خیابان مهدیه ،روبروي دبیرستان شریعتي ،ساختمان پیام

*تأميـــن نيــرو جهت خــدمات

دا ممنوع
تماس تبليغاتی اکيدا

راهپلهها ،منازلها ،سالنها ،فروشگاه ها ،شرکتها ،بانکها و مجتمعهای
دولتی پزشکی اداری و مسکونی
ش خدمتکار سالن کار ظرفشور برای مجالس های شما
پذيرايی پيش

نيــرو جهـت پـرستاری
*تأميـــن ــرو

گروه ُکر آوازی نغمه های الوند همدان

با مجوز رسمی از وزارت کشور
جهت ارتقای توانمنديهای خود از آقايان مسلط
به تئوری موسیقی دعوت به همکاری مینمايد

09188127515

* نصب و تعمير پکيج آبگرمکن و تمامی کارهای تأسيساتی
تمامی پرسنل با تجربه و دارای بيمه مسئوليت مدنی از سمت شرکت میباشند.

09187125336

*برق کشی ،لوله کشی آب و گاز صفر تا صد

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

ضايعات آهن،
آلومینیوم و فلزات رنگي

در درب منزل شما

همراه09183150225-09189039068 :
تلــــفـــــن34223469-34246808:
3 4 2 4 8 4 3 3 -3 4 2 4 8 4 3 4

به منظور کیفیت باالی شستشو این قالی شویی آنتی باکتریال ضدلک  ،ضد حساسیــت
استفاده مینمایدکه باعث باال رفتن کیفیت شستشوی قالی های همشهریان عزیز میشود

INDUSTRIAL GROUP NOVIN BARTAR

گروه صنعتي نوين برتر

توليد کننده انواع درب و پنجره  UPVCو دو جداره
توليد انواع توري پليسه و مگنتي کشويي
تعويض درب و پنجره بدون هيچگونه تخريب و خرابي
تعميرات هر گونه درب و پنجره UPVC
ساخت با دستگاه تمام اتوماتيک و شيشه همراه با گاز آرگون
کليه اجناس همراه با ضمانتنامه کتبي معتبر
بانازلترینقیمتممکن
قاسمي  09219452817-09199015045بـهصورتنقـدواقساط

دارای مجوز

همراه
قرعه کشیسکه طال در هر ماه

رسمی از ات
حادیه محترم

09188121232

خـــريـدار
ضــايـعات و
لوازم منزل شما
(با باسکول ديجيتال)

09186752915

جشنواره
سوغاتی
و
صنايع دستی

 14لغایت  19اردیبهشت
ساعت  9الی 21
th

دبيرخانه جشنواره:
09182074511
The first festival
09189083455 souvenirs hamedan

قرعه همـ
ـ
ر
ا
ه
با
کشی
و اهدا

سک
ه طال

ی
جوائز

چــلوکبـابی ريحون
چلو خورشت قورمه سبزی

سرعـــت،دقــــت،پاكـــــيزگی

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

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

* براق نمودن واتو کشی فرش در مرحله پایانی شستشوی

شستشوی كالسيک
همراه با مواد
شوينده نانو

همدان ،آرامگاه بوعلی
جنب شهرداری همدان
نگــار خـانه نگاه نو

9 am to 9 pm

تعـداد  100پرس بــه بـــاال تــخفیف ویژه

(شفاف سابق)

th

4 to 9 may 2019

قبول سفارش برای مراسم و مجالس شما

*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

لـــول ميـــبره لـــول مـــياره

آلومينيوم خريددرمحل

9000

چلــو خـورشت قيمه

9000

چلـوکوبيـده معمولی

9000

بدون چلو

بــدون بــرنـج
کوبيـده معـمولی

7000

جوجـه معمولی

8000

مـــرغ

9000

وزيــری

10000

نگيــندار

9000

جوجـه سلطانی

15000

چلو کوبيـده مخصوص

12000

کــباب ميکس

17000

چلــو جـوجه سلطانی

17000

بــال

8000

چلــو کبــاب مـيکس

20000

کتــف

8000

چلـــو جوجه معمولی

10000

چلـــو نگيـــن دار

11500

چـــلـو مـــرغ

12000

چلـــو وزيــری

13000

چلو جـوجه مــخصوص

13000

ويژه ماه رمضان

بمناسبت ماه مبارک رمضان کلیه
غذا ها  %5تخفیف داده مـیشود

افطارحليم و آش موجود است

پیــک رایــگان

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

قاليشويی خليج فارس

خــريدار انواع
ضايـعات آهـن و

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

قالی های شما را از لحاظ کیفیت و کمیت تضمین مینماید
مبل شویی در مـنزل  +سرویس رایــگان

شایــد این بار برنده شماباشید

آهـن ،آلومينيوم ،مس،
درب و پنجره ،دربهاي
پارکينــگی ،در محل
شمــا با بهترين قيمت

بهبــاالتــرین
قیمت در محل

هیچ شعبة دیگری در سطح استان همدان ندارد و تمامی شور

تخـ
ـ
ف
ی
ـ
ـف
وی
ژ
ه
ب
ه
ـ
ـاری

خریــدارضایعات
تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

حبـيبيان

09185917375-38239760-09021117866

09104485919

بهترینخریدارضایعات
آهن ،آلومینیوم ،مـس،
درهايپارکینیگی،درب
و پنجـره و ...در محل
09182147665

09188139446

دارای مجوز رسمی
ازاتحادیه محترم
صنففرش استان همدان
عضو اتاق بازرگانی

آدرس :بــلوار الغدیر ،پایین تر از مدرسه
عالقبندیان ،نرسیده به بلوار شهرک مدنی

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

قالیشوی ی ایران زمین
هس
ت
شاید این بار ربنده شما ید

( اول رضایت مشتری بعد پرداخت هزینه)

رنــگ روغني ،پالستیک،
مولتـی،کناف ،اکرولیک،
با بــهتر ین کــیفیت
و نـازلترين قـــيمت

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

بـــهتـرین
خــریــدار

کودک و سالمند در منزل يا بيمارستان (نيمه وقت و تمام وقت)
* شستشوی انواع مبلمان،تشک  ،موکت با دستگاه در منزل 09186125797
*مجری کليه امور ساختمانی گچکاری ،کاشی کاری صفر تا صد

34223765

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

*تأمــين نيــرو جهــت نظــافت

قاليــشويی شــفاف

نقاشي ساختمان
تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

مجری کلیه امور خدماتی نظافتی در سطح شهر و نواحی استان همدان

تلفن 10006066 38264400 :
تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

شرکت خــدماتی نظــافتی پـدرام ()11679

09105398964

آدرس :همدان ،خيابان شهدا ،پايين تر از فلکه پروانهها ،به سمت چاپارخانه جنب آسيا موتور

 09307309850-09189008155-32645414 32747154-32747844-09187004900-09182061008مديـريت

