www.Hamedanpayam.com

niaz@Hamedanpayam.com

38264400
10006066
09105398964

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

اندروید نيازمنديم(ساعتپاسخگوييتا 8شب) 09186129765

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

09183192948

32522295-09908110429

نيازمند سيـاه قلمکـار
و تســويه مــاهانه
09901090846

■ نما و تابلویکامپوزيت
■ چــوب تــرمــووود

■ انواع سیستم های اعالم حریق با تاییده آتش نشانی

■ نماي سنگ مصنوعي اســتونيـــت

■ کرکره برقي و جــک اتـوماتيک
 25سال گارانتی با بیمه نامه ایران برای اثبات اصالت کاال

09183149683 -09381667212

بهترين آجيلفروش شهريم!...

طعم و كيفيتي كه تاكنون تجربه نكردهايد!!!

نيازمنـــديهاي آنــالين همــدان

و يــا بــا شماره تلفن  081-32522295تماس بگيريد

طــراحـــی و ســـاخت

ویـالیی ،مسکونی ،صنعتی و مرغداری و آالچیق

 09183121805ناصری 09184111013
ت.ت.م

شبانهروزي

حمل و نقل

دقت بار

081-34278090-34278070-09183139435-09183174077

الـوندبـار

حتی در ایــام تعطیل
تماس تبلیغاتی اکید ًا ممنوع

09188114102-32717001-32717002

با سبد رایگان

34254442-34254443-09183117283

حتـی ایام تعطیل

■ با كادر مجرب
■ حمل كاال به تمام نقاط كشور با مجوز رسمي تخـ
ـفیفویـژه
■ بيمه كامل اثاثيه (میبندیم ،مــیبریم،میچینیم)
دســـت به ســـياه و ســـفيد نــزنـــيد!!

09104450079-38320018-38320019

(حتی ایام تعطیل)

(حتی ایام تعطیل)

■ مجهز به انواع ضربه گیر و پتو جهت
محافظت از وسایل لوکس منزل
■ سبــد رایـگان به تعداد نامحدود

به يک حسابــدار با  5سال
سابقــهکــاريجهــت
انجــامکــارهاي
پيمانکاريساختـــمان
نيــازمنـديم

09181115247

3136

081-

09183118683

0918  425  4900
شبانه روزی 081-3 425   4900

طرف قرار داد با:
فرهنـــگــیان،
کمیته امداد امام (ره)
اداره پست ،اداره برق

جويـــاي کـــار

راننده پايه يک با مدارک کامل
ميباشم براي ماشينهاي سنگين از
قبيل افام تک و جفت ،رنو ميدالم
تک و جفت ،تريلي اف هاش

09058543110

به تعـدادی وردست
و وردسـت چرخکار
جهت کار در تولیدی
سری دوزی نیازمندیم
مدنی ،فلکه حسن آباد

09101538641

به دو نفـــر
پيکمــوتــوري
جهت کـار در
آشکدهعبــدي
نيازمنديم
38268219

IRAN ZAMIN

ارائه سبد
رایـگان

(باتسويههفتگي)09186731840

به يک کارگر ماهر جهت کار
در نقـاشي چـوب نيازمنديم

09188113012

کافه فستفود کليــز

جهــت تکميــل کادر پرســنلي کافــه و
رســتوران بــه تعــدادي مدير ســالن ،انبــاردار،
صنــدوقدار ،باريســتا ،پيتــزازن ،ســوخاريزن،
بـــرگرزن ،کانتــر کــــار ،ســالنکار ،پيــک
موتــوري ،ظــــرفشور آقــا و خانــم بــه صورت
تمــام وقــت و نيمــه وقــت بــا حقــوق و مزايــا
و اضافــه کــــاري بــه همــراه قــرارداد نيازمند
اســت
مراجعــه حضوري
ميــدان جهــاد ،ابتــداي خيابــان ميــرزاده
عشــقي ،کافــه فســت فــود کليــز

کت شلـوار روز

به قیـمت  10سـال قـبل

پارت جدید پالتو 279 :هزار تومان

کارخانه قالیشویی
تمام اتوماتیک

هگمـتانه

بـورس
کـت
تــک

آدرس:
همدان:ابتدای
خیابان پاستور،
نــرســـیده
بــه اورژانس

081-38251406

شستشوي انواع فرشهاي دســتبــاف،
ماشيــني ،مــوکت ،پتو و مبلمان در
منزل با دستگاههاي پيشرفـته

تمــاس شما پايان يک کار نيست ،آغاز يک تعهد است

قاليشويي هگمتانه هيچگونه شعبه ديگري در استان همدان ندارد.

عضو رســـمی اتحادیه فرش همدان شماره ثبت930111 :

09183164460
081-34246716
34229694

موسسه حمل اثاثیه

پارسـیان
081-34285500

با س

نقاشـي ساختمان

بد
رایگا

تضـمین

ن

با مجوز رسمی

09183129338

قاليشـــويي پـارسيان
با دستگاه تمام اتوماتيک
با

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

الوند

Pasargad

09033299483

34295155

تماس تبلیغاتی اکید ًا ممنوع

حمل اثاثیه و کاال با کادر مجرب و بیمه کامل

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

دفتر کارخانه :همدان ،برج پاستور ،طبقه 7واحد7

م
جوز

رسم
ـي ا
ز اتح
ا
د
ي
ه

درب منزل تحويل بگيرید 2 ،بار شور

جاده مالير نرسيده به پمپ بنزين سداکباتان جنب باغ تاالر وصال

38248295-09183199964

ثبتنـــام کالسهاي
رايگان و نيمه رايگـــان

خانهی کارگــر مختــص تــمام ســنين قرآن
چرتکه،زبان ،کامپيوتر ،حسابداري ،هنري  ،رباتیک،
برنامه نویسی ،شبکه ،تحلیل و طراحی مدار الکترونیکی

آدرس :همدان،خيابان طالقاني چهارراه اميرکبير بيست متري شيرسنگي

رنگ روغنـــــي
متــري  4500تومان
رنگ پلــــاستيک
متري  3000تومان
( مشاوره و بازدید رایگان)
(قیمت توافقی)

(با کيـفيت و تضمين)

09372088029

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

اتــو بــار ایـران زمــین

ظریف بار

0918 111 1765

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

حمـل اثـاثیه اسـکان

سبد رایگان

شرکت رسمی
حمـل و نـقل

0920 111 2020

به تعــدادي چرخکار
زيگزال دوز ماهر جهت
کار در تريکودوزي
نيـــازمنــديم

قالیشویی فنی بحری برتر سال 93
در تابستان و زمستان در خدمت شماست
تمیز،فوری ،ارزان
دیگر نگران خشک شدن فرش هایتان نباشید
حتی در سردترین فصول سال با دستگاه های تمام اتوماتیک فرش های شما خشک خواهد شد

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

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

ت.ت.م

مـلی بـار

پاینده

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

نيازمند شريک جهت توليد و
بستهبندي انواع نان فانتزي
و حجیم (جا و مجوز از ما،
سرمـايه از شما) با مـجوز
از سـازمان غـذا و دارو

آدرس:همدان ،شهرک

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

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

ساعت تماس 8:30 :الی 18:30

09198589450

و اجــــرای انـــواع
به تعدادي چرخکار خــانم يا آقــا
ســـازه های فلــــزی
(شلـــواردوززنانه)نيـــازمنديم
سقــفهای شیــروانی
09355206898

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

حتی در ایام تعطیل

با شمـــــاره پــــــالک ثبتی 139/6717واقـــع در شــهر بـــهار،
شهرک فرهنـــگیـــان انتهـــای بهاران ،9جنـب گاوداری سلیمی

در کــــارخانه تــــولیــــد مــواد غذایی

چاپ و پخش اطالعيه و آگهيهاي تبليغاتي شما در سريعترين زمان ممکن پيام و تبليغات
خود را براي ثبت در فضاي مجازي به شماره( 09909881592با تلگرام يا سروش) ارسال نماييد

دقــتبـار

ملی بار

 09185436800زارعـی

09188132013

با درآمد حالل و هر مقدار سرمایه

استخدام فوري @n_hamedan

شعبه  :1بلوار جانبازان ،جنب مجتمع ايثار 34247013

342544
42
342544
43

خرید و فروش لوازم اداری و خانگی یا

محل کــار جــاده تهران

یـــــک قـــطــعه زمــــین مـزروعی به مساحت  18975متر مربع

امــانــ 
ت
فـــروشی

سوپر مارکتی نویا دست دوم با مناسب ترین قیمت

فرصت های شغلي مناسب خود را در اين کـانال بيابيد سرمـایه گذاری مطمئن

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

حـمــل و نـــقل

09185041658

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

آجيل لبخند

فقط هزينه مواد گرفته ميشود.

روغنـي نيازمنديم

آگهــی فــــروش

نيازمند مدل براي ليفت مژه
زير نظر مربي مواد با کيفيت
عالي که باعث تقويت و مشکي
شدن دائمي مژه ميشود

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

(طراحی،نظارت،اجر ا )...

09338814994

جهت کار در تعــويض

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

کلينيک ساختماني عمارت

(هــــر
آنچـــه
شماســــت د نـــیاز
سا
خ
ت
ر
ما
ن
یــــک م
جموعه)

شهرک صنعتی بهاران

به يک نفر نيروي ماهر

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

به تعدادي چرخکار و
وردســت چـرخکار
و شاگرد با حــقوق و
مزاياي عالي نيازمنديم

کار در تهران با جاي خواب و حقوق مناسب

ساعت کاری 7 :صبح الی  17عصر
( با سرویس رفت و برگشت)

شماره 2519

ضميمه رايگان شماره  3383روزنامه همدان پيام

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

نيازمنــد به تعــدادي کارگر ساده و ماهر
در رستوران ،تاالر فستفود و سفرهخانه سنتي
(آشپــــز ،کمـــکآشپز ،ظـــرفشور،
سالـــنکـــار ،پيــتزا زن ،ساندويچزن)

فرش مقـدم
خريد ،فروش و تعويض
انواع فرشهاي ماشيني
و دستباف به باالترين
قيمت 09036375560

به چنــد نفــر نــیروی
خـانــم جهت بسته بندی
کیــک و کلوچه نیازمندیم
تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

استــــخدام فـــوري

09389079827
خــوش نیــام

TELEGRAM
تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

به يک برنامهنــويس آقــا يا خانم مسلط به asp C#,CSS

اصالح رايـگان
مـوي مـردانه

SMS

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

09306589032-09186767266

تلفن

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

چهارشنبه  19دیماه سال 1397
خريدار ضایعات آهن،آلومینیوم،
مس به بــاالترين قيمت در محل

https://telegram.me/bazarehamedan

081-34235297-34277494-09187034042

مبلمان تختخوابشو نادر
(تخت ديواري كمجا)
توليــد و پخش انواع مبلمان و

آدرس :هــمدان ،جــاده كرمانشـاه،
كاناپههــاي تختـخـوابـشو و...
روبروی درب اصلي پادگان قهـرمان،
 09189149336-09183125844-09186261644باالتر از مهديآباد (كوچه حسنآباد)

آگهـــي استخــــدام

يک شرکت خصوصي از نيروي تخصصـــــي ذيل دعوت
به همکــــاري مينمــــــايد:
يک نفر خانـــم يا حسابـــدار آقــا ،کــــارشناسي ارشد و کـــارشناسي
باســــــابقــــهکـــار
ساعت کــــــار  8:30لغـــــايت 17
عصر با سرويس اياب و ذهــاب و مطابق قرارداد قانون کار

آدرس :شهرک صنعتي بوعلي ،بلوار سوم ،خيابان ،19پالک  129مراجعه حضوري

2

به يک حسابــدار خــانم و يک
فروشنده خانم با ظاهــري آراسته
و مجــرب نيازمنديم

09186733196

دفتر فنـی مهنــدسی و
مشاور امـالک ولیــعصر
فروش آپارتمان

کـــد2532:
خیابان گلزار  -نبش کوچه سماوات
متــراژ 100:متر مربع طبقه دوم

تک واحدی فول امکانات،سه بر نور
ســال ساخــت  2- 1390خوابه
قیمت هر متر مربع  5/000/000 :تومان

کد2130:
خــیابان مهــدیه 12 -متری
توحیــد مـــتراژ 104 :متر مربع
فول امکانات ،سال ساخت  2 ، 94خوابه
قیمت هر متر مربع 6/500/000 :تومان

کـــد2072:
میدان بعثت  -کوچه عظیمی
متراژ 130:متر مربع طبقه چهارم
فول امکانات ،پارکینگ بدون مزاحم
ســـال ســـاخت  2 ، 96خوابه
قیمت هر متر مربع 6/900/000 :تومان
کـــد3516:
سعیـــدیه -متیــن 3
متــراژ123مترمـربع ،
طبقه اول ،فول امکانات پارکینگ ،
سال ساخت  3 ، 1390خوابــه
قیمت هر متر مربع  6/900/000 :تومان

فــروش مــلک

کـــد4035:
متــری ذوالفقار  8 -متری میالد
متـراژ زمین 220 :متر مربع زیربنا:
 120متر مربع دو و نیم طبقه  3خوابه
قیمت کل 1/600/000/000 :تـومان

رهــن و اجــاره

کــــد7005:
ابتدای اعتمادیه شرقی متراژ 45:متر مربع
طــبقه اول تک واحدی فاقد پارکینگ ،
دارای انـباری کال  5واحد فول امکانات
قیمت 35/000/000 :تومـان رهن کامل
کــد7006:
بلوار بعثت  -خیابان اندیشه متراژ 110:متر مربع
طبقه چهارم تک واحدی پارکینگ بدون مزاحم ،
فــول امکـانات غرق درنور ،سال ساخت 97
قیـــمت  130/000/000:تومان رهـن کـامل

دفتر فنی مهندسی و مشاورامالک ولیعصر

تلــفـــن081-38243200 :
همــراه09187052003 - 4 :
وبسایت ماwww.asramlak.com :
کانال تلگرام@amlakvalieasr081 :

صفحه ی رسمی اینستاگرام:
amlakvalieasr081

بـــر  18متـــری ذوالـــفقار

مدیریت :مهندس عبادی مجد
يک واحد آپارتمان مسکن مهر

(شهرک گلستان)  65متري ،طبقه سوم،
يک خواب ،داراي تراس ،پکيج ،انباري،
کف سراميک ،قيمت  115ميليون تومان

09394720454

امالك نيكان

09188803185

آرامگاه بوعلي ،بلوار خواجهرشيد
پایـــین تــــر از اداره امـــاکــن

معاوضه ،مشارکت در ساخت

جــذب نيــروي پـاسارگاد

فروش يک قطعه زمين باغي

به متراژ  110متر تفکيک عادي
شده ،بحر کوچه  8و  6متري ،با سند
ثبتي واقع در استـادان ،به علت نياز
مــــالي زيـــر قيمت منطقه
به فروش ميرسد
قيمت فقط  77ميليون تومان
09371033343

فـروش فوري آپارتمان

 82متــري ،چهــــارراه
شــريعــتي ،ابــتــداي
کاشانــي ،طبــقه سوم ،تک
واحدي بــدون آســـانسور،
پــارکينگ بــدون مزاحم

09380140741

استخدام رايــگان
راننده ثبتنام تمامی
پالکها خانم وآقـا
در اسنــپ همدان
با درآمد ميليوني
ساعت کاري دلخواه

09189018106

به چند نفر نيروي خانم
جهت کار بسته بندي واقع
در اللجين با سرويس رفت
وبرگشتنيازمنديم
09375020449

يک فـرصت شغلــي

سمت

مدرک تحصيلي

1

ويـزيتـور

ديپلم به باال

داشتن روابط عمومي باال ،آشنايي با استان همدان

2

سرپرست
فـروش

ديپلم به باال

داشتن انگيزه کاري باال و سابقه کار مرتبط در
شرکتهاي معتبر

تـــوضيحــات

ارسال رزومه به تلگرام 09036030764 -

آگهــــیاستخــــدام

حسابـدار با تجربه ترجیحا خـانم ،آشنا بـه تحریر
دفاتر و اظهارنامه مالیـــاتی بومی شهر بهـار
در دو شیفت صبح و بعد از ظهــر

09185048880

دعوت به همکــاري
به يک حسابدار خانم جهت کار
در فروشگاه لوازم تأسيساتی به
صورت ساعتي يا روزانه يا ماهانه
نيـــازمنـــديم
مسلط به نرمافزار حسابداري
پارسيان و هلو
09187011535

رستوراننيازمنديم

به تعدادي پيک موتوري
جهت کــار در تهيــه
غذایاميــــرنيازمنديم

همراه با حقوق و مزاياي عالي

-09189008155
09307309850

081-38385996

شکــالت فــــرمنــد

09394720454

استوديو عکس و فيلم

آدرس :همدان ،بلوار بعثت
بستني نعمت

مرتضــوي09188125185

(شهرک گلستان)  65متري ،طبقه سوم،
يک خواب ،داراي تراس ،پکيج ،انباري،
کف سراميک ،قيمت  115ميليون تومان

09331108335

شرايط سني  18الي 25

مسلط به کامپيوتر ،آشنا به امور بيمه ،داشتن روابط عمومي باال
ترجيحـــــ ًاحواليشهرکمــــــــدنی
نماينـــدگيبيمـــــهآسيا

34586486 -7

جـذب نمـــاينــده
در بیمه پـــاسارگــاد

09189121306

به تعدادي نيـروي کار آقا جهت
کار در بستني فروشي نيازمنديم

فــــــروش
زمــــينبـاغي
حيـــدره  900متــر
با چاه آب قيمت 180
ميــليون قـابل تعويض
باآپــــارتمــان
09395422677

به صورت تمام وقت
09378185004

کــار در منــزل

به تعدادي لعـابکارحرفهاي
خـانم جهت مينــاکاري

روي سفـــال نيـازمنديم

09180189397
به تعدادي قلم سياه
کار ماهر و لعابکار
ماهرنيـــازمنديم
تسويـــهمــــاهــانه
با کـــار دائـــم

09380140667

به دو نفر کارگر آقـا جهت
کار در کارگاه پالستيک
نيــــازمنـــــديم

با سمت ادیتور حرفهاي
در بخش عکس
(رتوش و اديت) و فيلم
(تدوينگر) در شيفتهاي
پـاره وقت و تمـام وقت
استخداممينمــايد.

در صـــورت تمايـــل
روزمهی خود را به شماره
 09188180181پيامک کنيد.

فوري فوري

به يک نفر شاطــر
جهت کــار در
رستوران نيازمنديم

09199015202

پارهوقت و تماموقت
مدرك ديپلم به باال
09186368082
09188103126

به يک نيروي جوان جهت کار در
کارواشبهصورتثابتنيازمنديم
پايــهحقــوق 900:هزارتومان
ساعت کــاري 8:صبح تا 8شب
حوالــيشهرکمـدنيافرادبا
سابقهکاریدراولويتهستند

09390029603

کارخــانه شبنــم صحــرا
به تخصصهاي زير نيازمند است

-1کارشناس صنايع غذايي
 -2کارشناس تغذيه صنايع غذايي
-3کارشناس شيمي مواد غذايي
آدرس :ماليــر ،کيلومتر  5جاده اراک ،روبروي اداره
هواشنــاسي -کارخانه شبنم صحــرا

ساعت کاري  8صبح الي 18
حقوقماهيــانه1/200/000
ساعت تمـــاس  14به بعد
09189062499

09017532188

دعوت به همکـــاري

يک شرکت بازرگاني جهت شعبه فروشگاهي خود در همدان نياز به يک نفر
حسابدار فروش با توانمنديهاي زير دارد:

تمــام نقاط همـدان

تسويـه ماهيـانه
09027125530

به تعدادي همکار خـانم
يا آقــا جهــت تراش و
شستشوي سراميک در شهرک
صنعتياللجيننيـــازمنديم

 -1تواناييهــاي حســابداري :توانايــي صــدور فاکتــور فــروش و خريــد ،صــدور اســناد
حســابداري ،ســند دريافــت و پرداخــت ،کنتــرل انبــار و موجودي ،ارســال ليســت بيمه و
ماليــات آشــنا بــا نرمافــزار هلــو
 -2توانــــاييهاي اداري
عالقمنــــد به بحث فـروش و بازاريابي و ايجاد ارتباطات با مشتريان
پويـــــا و برنامهريز و منظم و پيگير
داراي روحيه باال و نگرش مثبت
دوستاني که در شرکت دوربين مدار بسته سابقه کار دارند در اولويت هستند.
تحصيالت و تــوان فني در حوزه الکترونيک در اولويت هستند
جهت بازاريابان پاره وقت نيز رزومــه ارسال گردد.
محــل کــــــار :همــدان ،چهــار راه عباسآبــاد ،ســاعات کار شــنبه تــا پنجشــنبه  8:30تــا
 14و  17تــا 20
مزايــــا :بيمه و اضافه کار
عزيــزان واجــد شــرايط لطفــ ًا رزومــه را بــه ايميــل imensys@yahoo.com
ارســال نماينــد .در صــورت تأييــد رزومــه جهــت مصاحبــه حضــوري تمــاس گرفتــه
خواهــد شــد.

بــه  2نفــر جهت نقاشــی روی
ســفال و ســرامیک ترجیحــا
رشــته گرافیــک در داخــل
شــهر اللجیــن نیازمندیــم.
ســاعت کاری  8صبــح الــی
 17بــا ســرویس و آمــوزش

09109001411

به  7نفر ويـزيتـور

خانم و آقا و  3نفر راننده
وانت با ماشين اتاقدار
جهت بازاريابي و پخش
مواد غذايي نيازمنديم
حقوق ثابت  +پورسانت+
بيمـــه
سـاعت تماس  9الي 19
09101475825

فوري فوري

به تعـــدادي
نجار مـاهر جهت
کار در کارگـاه
نجـاري بــوفه
نيازمنديم
09188116299

(حقوق روزانه  40هزار تومان)
(با سرویس رفت وبرگشت)

09188146900

09378111070

به تعــدادي

لعابکارحرفهاي

با تسويــه خوب
نيازمنـديم

استخدام در صنعت بيمه
بيمه تجــارت نو جهت تکميل کادر
فروش خــود اقدام به جذب 10
نفرنيروي عالقمنــــد نمـوده است.
آدرس :بلـــوار بعثت ،باالتـــر از
استانداري و جنب کمـــاج پذيرش،

-09187146529
09353859877

بيمــــهتجــارتنــو
09189095197

به يــک مـنشي
خانــم جهت کار
در دکــوراسيون
نيــازمــنديم

به تعدادي
رنگکـار مـاهر
چوب نيازمنديم

به تعدادي چرخکــار و
وردست چرخکـار و اتوکار و
شاگرد ساده (خانم يا آقا) براي
توليــد ،زنـانه نيازمنديم

بــه يک نفــر
شاگـرد آقا و آشپز مـاهر
جهت کـــار در
رستـوران و تهيـــه غـذا
در کوريجـان نيازمنديم

بــه تعدادی محدودی
پيـك موتوري به صورت
تمـاموقت و نيمهوقت
جهت فعاليت در آژانس
پيك موتوري نيازمنديم

نيازمند آشپز ماهر جهت
همکاري و شراکت در
سود فروش به صورت
درصــديمـيباشيم

09014788056

09189038489

حوالي خضـــر ،و ده متري
تسويه نقـــدي کار دائم

همراه با سرويس حقــوق روزانه
 40هـــــزارتـــــومان

09380836544

به دو نفر خانم
به يک نفر کـارگر به چنـد نفر آقا و
و يک نفر آقا جهت ساده جهت کـار در خانم جهت همكاري
کار در فستفود
با بيـمه نيازمنديم
نيازمنديم

به يک کـارشناس فـروش
خـانم در قسمت اداري
شرکت راشيـــن در
نيـــــازمنــديم
(شهرک صنعتي بهاران)
مراجعه فقط حضوري

به يک نفر حسابدار نيازمنديم

09186780042

خريد فروش ،رهن و اجاره
به يــک
38322709-38321666
خودروي نيسان
مدير فروش -الماسي ستوده
معــاوضــه وانت با راننده
تهـران -هـمدان
نيازمنـــديم
کامــران
فروش فوري
09188123439 09378239797
يک واحد آپارتمان مسکن مهر

به يک نفر همکار خانم جهت کار
در دفتر بيمه نيازمنديم

رديف

چرخکـارنيــازمنــديم

کار دائمی -تسویه هفتگی

ت.ت.م

فروش فوري

به تعدادي چرخکار ماهر
تميـز دوز و وردست

فرصــت شـغلي

09188164049

09908110051

به دو نـــفر خانم جـهت
ميکـــس و مونتـاژ فيلم و
فتوشاپ براي کار در آتليه
عکاســي گلبانگ واقع در
ميدانشيرسنگينيازمنديم

به دو نفــر همــکار خانم در
کــارگاهدوغــابياللجيــن
نـيازمنــديم

09180840159

-09187341915
09189001915

09183185594

(با بازنشسته هم همکاري مينماييم)

09183118493

09183131642

به تعدادي آرايشگــر
مردانــهحــرفهاي
نيــازمنــديــم
دور آرامگـــاه

به تعدادي نيروي
مــاهر جهت کار در
قالي بافي شهر بافت با
حقوق خوب نيازمنديم

09198004194

32547938-32548967

به تعدادي رانندگان مـاهر با خودروهاي شخصي

 92به باال جهت کــارهاي مأموريتي آژانس از قبيل سمنـد،
 405و ماشينهاي خارجي و تعدادي سرويسهاي داخلي از
قبيل پرايد 205 ،و  90به باال و يک نفر اپـراتور آشنا
به امـــور دفتـــري نيازمنــــديم
ساعت تمـــــاس  10صبح الي 16
09180525342-09186744113

به یک فـروشنده خانم
با سابقه کاری جهت کار
در بوتیک زنانه واقع
در خیـابان پـاستـور
به صورت تمام وقت
نیازمندیم

به دو نفر نيــروي خانم
جهت کــار در شهرک
صنعتي اللجين در کارگاه
نقاشينيـــازمنديم
(حقوق و مزاياي عـــالي)

09121456067

09212598499

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

آدرس :همدان  -کــوچه مشکی -

يک باب مغازه  10متري 3 ،متر
بالکن ،طبقــه زيــرين روبروي
پله با ديد عالي پاســاژ ونوس
سرپــليخچالقيمتتوافقي

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

کـــد4001:
اعتمادیه  -کوچه ذکریای رازی متراژ:
 230متر مربع  ،دوبلکس  50 ،متر تراس
 80متر حیاط  ،دوبر نور  ،سال ساخت 88
قیــمت کــل 1/860/000/000:تومان

فـــروش

09183129807

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

کد3530:
بـر  45متری اعتمادیه  -پایین تر از
کانکس انتظامی متراژ 167 :متر مربع
طبقه پنجم تک واحدی فول امکانات
تراس ، ،سال ساخـت  3 ، 97خـوابه
قیمت هرمتر مربع 7/200/000 :تومان

09398334004

09183194643

بهچنــدنفــررانـندهبههمراه
ماشينيخچالدارجهتپـخش
لبنياتنيازمنديم09024994050

به يک حسابدار خانم کام ً
ال مسلط
نيازمنديم( .به صورت تمام وقت)

به  2نفر خـــانم مســلط به نقاشی
روی سفال در اللجـین نیازمندیم

ـم
ـا و خانـ
ـکار آقـ
ـر همـ
ـه دو نفـ
بـ
ـت
ـاک جهـ
ـه امـ
ـنا بـ
ـه آشـ
محجبـ
ـم
ـکاري نيازمنديـ
ـاوره و همـ
مشـ
09188157970

09186103162

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

کــد3508:
کوچه مشکی  -بر  18متری ذوالفقار
متراژ148 :مترمربع طبقه چهارم تک
واحدی ویو عالی فول امکانات ،غرق
در نور  ،سال ساخت  3 ، 94خــوابه
قیمت هر متر مربع  6/700/000 :تومان

فروش يا مشارکت

مغـــازهاي به متراژ  54متـر واقع
در ميدان شهدا با امکانـــات کامـل

به تعدادي نيروي خانم جهت
سيـاهقلم و لعـاب نيازمنديم

به يک کــارگر ســاده و
دو نفر پيک موتوري به صورت نيمهوقت
و تمام وقت در تهيه غذا نيازمنديم

بــه تعدادي وردست چــرخكار،
اتوكـار مزديدوز آقــا يا خـانم
جـهت كار مانتــو نيازمنــديم
(آموزش کامل) 09130939230

به چند نفـــر همکار خـــانم در
کارگاه توليدي نقره ترجيح ًا مـــاهر
نيازمنـــــديم
09183131305

به چــند نــفر طــراح و
لعابکارماهرجهتميناکاري
نيازمنـديم 09359324305

به دو نفر نيـــروي جــوان آقــا
ترجيحـــ ًا  25ساله و ماشيـــندار
نيــازمنــــديم

مرکز چاپ و بستهبندي همدان و روزنامه همدانپيام

جهت تکميل کادر نيروي انساني به پرسنل ذيل جهت همکاري نيازمند است
رديف

پـست سـازماني

نحوه همکاري

جنسيت

تعداد

تحصيالت

رشته تحصيلي

محل خدمت

شرايط کار

1

ليتوگراف

قرارداد کار

آقا

1

کارداني-
کارشناسي

کامپيوتر ،IT ،گرافيک

چاپخانه پيامرسانه
(شهرک صنعتي
بهاران)

شب کار

2

انباردار

قرارداد کار

آقا

1

کارشناسي

حسابداري ،انبارداري ،کامپيوتر

روزکار ،داراي
سابقه انبارداري،
به صورت سيستمي

3

امور اداری

کارورزی

آقا/خانم

4

کارشناسي

حسابــداري ،کـامپيوتر،
مدیریت بازرگانی ،گرافیک،
بازاریابی ،برق  ،مکانیـک

شرایط کارورزی

4

نگهبان و خدماتي

قرارداد کار

آقا

1

ديپلم -کارداني

-

نوبت کاري

5

خبرنگار (نمايندگي
شهرستان بهار -اللجين)

کارورزی(قراردادی)

آقا/خانم

1

کارشناسي

علوم اجتماعي ،علوم سياسي،
اقتصاد ،کامپيوتر ،ادبيات

6

شهرستان بهار

بومي شهرستان بهار

خبرنگار (نمايندگي
شهرستان اسدآباد)

کارورزی (قراردادی)

آقا/خانم

1

کارشناسي

شهرستان اسد آباد

بومي شهرستان اسدآباد

7

خبرنگار (نمايشندگي
شهرستان فامنين)

کارورزی (قراردادی)

آقا/خانم

1

کارشناسي

شهرستان فامنین

بومي شهرستان فامنين

8

خبرنگار (نمايندگي
شهرستان تويسرکان)

کارورزی (قراردادی)

آقا/خانم

1

کارشناسي

9

خبرنگار (نمايندگي
شهرستان رزن)

کارورزی (قراردادی)

آقا/خانم

1

کارشناسي

ساعت مراجعه 8 :صبح الي 13

شهرستان توسیرکان بومي شهرستان تويسرکان
شهرستـان رزن

بومي شهرستان رزن

شماره تماس)081-38264433( :

آدرس:همدان ،ابتداي خيابان مهديه ،روبروي دبيرستان شريعتي ،ساختمان پيام ،واحد ( 4کارگزيني)

همدان خیابان شریعتی فروشگاه ورزشی پرشین گلف 09181111540

ایمیل ارتباط با نیازمندیها  niaz@hamedanpayam.com

پیامک10006066 :

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

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

وام

نقاشي ساختمان

رنگ روغني متري  4500تومان
رنگ پالستيک متري  3500تومان

09035340232

با نوبت

رنـگ روغــني ،پالســتيک،
مولتـــي کالر ،کناف با اکيپ
مجرب مشاوره و بازديد رايگان

بهترین

(قيـــمت تــوافــقي)

09188130531

09055639055

ساعت تماس  16الي 20

تعمیــرات

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

نـــادری
09186108405

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تعمـیرات مبل
انواع مبلــمان

 09183132985-32528787مسلم

امانت فروشي زماني

خريدار فرش دستبــافت و
ماشيني ،تلويزيونهاي LED,
 LCDاجاق گــاز ،يــخچال
ماشيـــن لباسـشويي و...

09181112507

امانت فروشی اسالمی
کلیــه لــوازم منزل
شمــا را به باالترین
قیــمتخریداریم
09185848955

امـانت فروشي
راحتـــی
بــرزگــر
کالسیـک ،استیل
حمل و نقل رایگان لوازم منزل شما
را بـا بـاالترين
09198856490
قيمت خريداريم
09188127175

پیمانکاری ساختمان

و

مشارکت در ساخت و ساز

09021115775
پذيرفته ميشود

ساعت تماس  16الی 20

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

خيابان شهدا نظربيگ

آدرس :سر گذر ،حالجخانه پالک5

ت.ت.م

تعميـــرات
انــــواع
لبـاسشويي

با  20درصد باالتر
از قيمـت واقـعي

و تفکـيک کنـتور
کلــي و جــزئي
و جــابــهجــايي
09187001775

تعمیرات
ساختمانی

09187089782
خريــدار انـواع
فـرشهاي كـهنه

امانــتفــروشي

شبــاهنگ

لــوازم
خانــگـي و
اداري شـما را با
قيمتمناســب
خريـداريم

09188169434-38228378

خريدار انواع ضايعات

از قبيل آهن ،چدن ،مس،
برنج و وسايـل مــنزل
به غيـر از وسايل چوبي

09184428371

خريدارضايعاتآهن
چــدن ،آلومينيوم و
مسولوازمخـانـگي

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

سرمـــايه از مــا
ايــده از شمـــا
به صورت شراکت
09124439304

فرشهــاي نـو
و کهنــه شما را
خريداريم

بهترينخريدارضايعات
آهن ،آلومينيوم ،مـس،
درهايپاركينيگی ،درب
و پنجـره و ...در محل
09182147665

ت.ت.م

گازرسـاني
غالمـي

قبــول شـکايات کارگري و
کارفرمايي اداره کار با بيش از
 15سال سابقه کار نماينـدگي
09183111004-32513135نقيبي

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

نقاشي ساختمان

پذيرفته ميشود

فقــــط
در
منــــزل

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

با کيفيت عالي و تضمين

اگر حـق و حقـوق
خود را ميخواهيد

آمــوزشگاه سـالـن

تخصصي عروس گل مينا

آموزش بيش از  20رشته
در آرايشگري با مدرك معتبر
فني حرفهاي (ثبتنام همه روزه)

32515673-38254409

09358661663

انجــــــام
انـــواع

مدل کوتاهي
ژورنــالي و...
(کام ً
ال رايگان)

هس
ی
ش
ت
شا ایدنبارربنده ما ید
09182112624

09106538255

آموزش لعاب کاري
فقط  40هزار تومان

(با معرف کار)

ت.ت.م

ضمانت
وام
خریدار وام

متــفرقه

09185781324

صنايعچوبرحيمي

 6روزه ،با اسکانيــا با خدمات خوب
حرکت هـــر  3روز در ميـــان

09211244924
قاليـشـويـي روژان
شستشوي قالي دستباف ،ماشيني
موکت ،پتو و لکهگيري و رفوگري

آدرس :بلوار فرودگاه ،انتهاي کوچه گمرک ،قاليشويي روژان

09187123193 -32569252
 09188113119حــسين جـــوشقاني

آموزشگاه تعميرات موبايل

دكوراسيون اداري ،تجاري ،با  13سال سابقه درخشان
كابيــنت و كــمد ديواري
سرويس عروس و نوزاد
درب چوبي (نقد و اقساط)

09188179355

گچکاري و گچبـري

ت.ت.م

عالءالدين

با مجـوز رسمي از سازمان آموزش فنيوحرفهاي كشور
آموزش تخصصي و عملي تعميرات سختافزاري و نرمافزاري موبايل
ارائه گواهينامه مهارت بينالمللی

تلفن32531229 :

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

فــروش انــواع لـوازم برقی

دورالمپي ،نور مخفي و شومينه (دستگاه دیجیتال  85الی  115هزار تومان ،گوشی تلفن ثابت  30الی 55
هزار تومان ،آیفون  2طبقه تصویری  550هزار تومان،آیفون یک طبقه
دندان موشي ،خط کـوفي
تصویری  350هزار تومان،محافظ یخچال  35هزار تومان ،المپ  50وات
طنـابي ،گــل سقفي
کم مصرف  15هزار تومان ،آیفون  2طبقه صوتی  165هزار تومان،جاروبرقی،
بهترين جديدترين طرحهاي روز

09129282290

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

آدرس :همدان،خیابان باباطاهر کوچه سماواتیان 09182117955

فروشگاه ایرانیان مجری طرح حمایت از تولیدات ملی در استان همدان

قابل توجه همشهريان محترم همدان

دارای مجهز ترین گرمخانه جهت
خشک کردن قالی ها در فصل سرما

به همراه قرعه کشی تلویزیون ال سی دی و فرش دستبافت

قالیشوییایران زمین

عرضه لنت خــــودرو بــدون واسطه
کيفيـــتعــــالـــــــي
گـــارانتــيمعتــــبــــــر
قيــمــتاستنـثنـــايــــي
لنت پژو  ،405سمند پرشيا  53000تومان ،لنت پرايد و روآ
 32000تومان  ،لنت ال 75000 ،90تومان ،لنت سمند ملي و
ريو و تيبا  8000تومان

دارای مجوز رسمی
ازاتحادیه محترم
صنففرش استان همدان
خيــابان صنعت (قليـاني) روبروي پاساژ وليعصر مجتمع خدماتي ايـرانيان
عضو اتاق بازرگانی
اطالعات بيشتر با شماره زیر تماس بگیرید 09187120900

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 مینماید.

همراه09183150225-09189039068 :

ضميمه رايگان شماره  3383روزنامه همدان پيام

3

تـــور مشهـــد

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

بازار فـرش خـــریـــدار
امانت فروشی ضایعات و آهن

نقاشی خدمات
ساختمانی

تس
ه
ی
ال
ت

شماره 2519

ایمیل ارتباط با نیازمندیها  niaz@hamedanpayam.com

تلفن34248433-34248434-34223469-34246808 :

هیچ شعبة دیگری در سطح استان همدان ندارد و تمامی شور قالی های خود را از لحاظ کیفیت و کمیت تضمین مینماید

مبل شویی در مـنزل  +سرویس رایــگان
به منظور کیفیت باالی شستشو این قالی شویی آنتیباکتریال ضدلک  ،ضد حساسیت استفاد ه مینماید
که باعث باال رفتن کیفیت شستشوی قالی های همشهریان عزیز میشود

:@campeiniranian

لینککانال

اگر به دنبال آگهــی های
استخدامی مـی بـــاشید
لطــف ًا بـه کــــانال
تلـــگـرامی زیـــــر
مـــراجعه نـمایـید
edan

m
@bazareha

ی لطفاً
جهـت عضو در کانال تلگرام نیازمند 
عدد 5را به شماره  09105398964ارسال نمایید.

چهارشنبه  19دیماه سال 1397
شماره  2519ضميمه رايگان شماره  3383روزنامه همدانپيام
www.Hamedanpayam.com
ایمیل نیازمندیها niaz@hamedanpayam.com

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

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

اوليـن نمايشگـــاه گـروهي
عکــاسان آزاد همدان
افتتــــاحيه:
شنبه  15دي  97ساعت 16
اختتـــاميه:
پنج شنبه  20دي 97
چهـارراه پژوهش مجتمع شهيــد آويني
نگارخانه استاد زنگنــه
ساعــات بـــازديد  16الي 19

رنگ روغنــــي،
پلــاستيـــک،
مولتی،کنــاف،
اکــروليک،

بـابـــهترينکيـفيت
و نـــازلترين قـيمت

09104485919

ت.ت.م

09307309850-09189008155
 081-32533525 - 32532525بــا مدیریت نجفی

نقاشي ساختمان

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

چلو خورشت روز 6/500
چلوکوبيده
بـــــا خریــد حــضـــوری از
5/000
 7/000کوبيده
اشــانتیون ما برخوردار شوید
چلو جوجه
5/000
 7/000جوجه
چلو نگين دار
6/000
 7/500نگيندار
پیک رایگانتعداد 100
6/500
 8/000مرغ
چلو مرغ
پرس به باال تخفیف ویژه
6/500
 8/000وزيري
چلو وزيري
چلو جوجه مخصوص  9/000جوجه مخصوص 6/500
آدرس:میدان امام ،خیابان شهدا ،پشت بانک آینده  ،تهیه غذای امیر

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

خوراکها

09187069605 -32626124

 09334585805هنرمند

09189137796-32663175

( اولیــن بــودیــم و بهترین خواهیم ماند)

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

و دستبافت با دستگاه مخصوص  %100بدون مواد فقـــط یکـــبار  امتــحان کنــید
با رعایت شئونات اسالمی،اتو خورده  +لول
مشتـری چنـدین ســـاله ما مــیشــوید

مؤسسه خدماتي ديبا

قالیشویی گ 
ل ابریشم با بیش از  30سال
متخصص در شستشوی قالی ابریشم و گل ابریشم سابقه کار در تهران

تهیه غـذای امـیــر

تلفن 10006066 38264400 :

09105398964

خريد باطريهاي داغي (کهنه)
کلي و جزئي -ايراني و کـرهاي
،UPSمــوتـــوري

قاليشويي ناز
شماره مجوز 0172802418

شستشوي انواع
فرشهاي دستباف ،ماشيني،
ابريشم ،كرك،پتو و موکت

با خشككن لولهاي بدون چروك
اين قاليشويي شعبه ديگري ندارد

سه راه شهرک فرهنگیان ،جنب سردخانه میالد

32548968-32547938

 09128626920قيصري

واره
جشن

کاغــذديـــواري

ج

شنو
اره

پوستر سه بعدي در اندازه دلخوا متري  40هزار
طراحي و اجراي کناف ،پارکت و کفپوش
آسمان مجازي ،قرنيز به قيمت کارخانه

32747265-09182055389

دکوراسيون داخلي عباسی

20% OFF

دیوار پوش،کناف،سنگ،کابینت  3بعدی اجرا میشود

گـــروهمـعماري
كالسكــهچــوبي

اقسا

*طراح و مجري دكوراسيون داخلي

ط به
دلخوا

ه شما

*طراح و مجري سازههاي فلزي

زينالعابدینان  09199106800
همدان ،خيابان گلزار @kalaske-chobi

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

*طراح و مجري كابينت ،كمد ديواري و...

ساعـــات اوج مــصرف برق
در نيـــمــه دوم ســـال از
ساعت  17الي  21مــيباشد.
شركت توزيع نيروي برق استان همدان

امالک مهستان همدان

09182917255

افتخار دارد در خصوص کليه خدمات
مسکن در جاي جاي شهرستان همدان
در خدمت همشهريان عـزيز باشــد.

ام دی اف   وکیوم های گالس

@amlakmahestanhamedan
www.mahestan18@gmail.com
081-38273503 081-38253847 081-38275359

MDF

HI GLASSES Vacuum

ت.ت.اکیداً.م پیگرد قانونی دارد.

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

در سـاعات اوج مصرف برق
 17الــي  21از مــصارف
ضروري جد ًا خودداري کنيد.

