www.Hamedanpayam.com

niaz@Hamedanpayam. com

38264400
 38282865تلفن
SMS 10006066

TELEGRAM

تلفن

@ bazarehamedan

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

چهارشنبه  8خرداد ماه سال 1398

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

سوخاری زن

آقا

2

داشتن سابقه کار

گريل کار

آقا

2

داشتن سابقه کار

باريستا

آقا

2

داشتن سابقه کار

کمک باريستا

آقا

2

داشتن سابقه کار

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

پيتزا زن

آقا

2

داشتن سابقه کار

09355547252

0920 111 2020

را از قبيل آهن ،مـس
آلوميــنيوم ،چـدن
و ...از درب منـزل و
کارخانجات با باالترين
قيـمت خـريـداريم
 09189012083کلوندی

ت.ت.م

شبانهروزي

حمل و نقل

دقت بار

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

081-34278090-34278070-09183139435-09183174077

الوند

(حتی ایام تعطیل)

(حتی ایام تعطیل)

تماس تبلیغاتی اکید ًا ممنوع

09183118683

حتی در ایــام تعطیل

09188114102-32717001-32717002

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

*تأمــين نيــرو جهــت نظــافت

راهپلهها ،منازلها ،سالنها ،فروشگاه ها ،شرکتها ،بانکها و مجتمعهای
دولتی پزشکی اداری و مسکونی

*تأميـــن نيــرو جهت خــدمات

دا ممنوع
تماس تبليغاتی اکيدا

شرکت خــدماتی نظــافتی پـدرام ()11679

تماس تبلیغاتی اکید ًا ممنوع

با سبد رایگان

ش خدمتکار سالن کار ظرفشور برای مجالس های شما
پذيرايی پيش

نيــرو جهـت پـرستاری
*تأميـــن ــرو

کودک و سالمند در منزل يا بيمارستان (نيمه وقت و تمام وقت)
* شستشوی انواع مبلمان،تشک  ،موکت با دستگاه در منزل 09186125797
*مجریکليهامورساختمانیگچکاری ،کاشی کاری صفرتاصد

*برق کشی ،لوله کشی آب و گاز صفر تا صد

34223765

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

اميـــر

09185045643

مـداح جهـت
مجـالس شـما
بابهتــرینکیــفیت
و کـم ترین هـزینه

09023584852

 -1سابقه کار مرتبط  -2ظاهری آراسته و فن بيان قوی
 -3تحــصيالت حداقل ليسانس بـه باال  -4دارای
روحيه کار جمعی و اطاعت سيستمی  -5پشتکار بسيار باال
تماس جهت ارائه رزومه فقط از طريق واتس آپ
09187062649

زبان دخترانه جهت اجاره می باشيم

09185080573

سقفهایشيروانی

قبـ
سا ـو
ل
خت
ما پـی
ن ص مان
ک
ف ار
ر تا ی
0
10

ویالیی ،مسکونی ،صنعتی و مرغداری و آالچیق

 09183121805ناصری 09184111013

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

(ه
ش ر آنچه
نياز سا
ما
ست در يک ختمان
م
ج
موعه)

 25ســـال گـــارانتــی با بيـــمه نـــامه ايـــران بـــرای اثــبات اصــالــت کــاال

آدرس:چهـــار راه فـــرهنــگ

تــور شـمال

آستارا ،قلعه رودخان،ماسوله

 2روز و يک شب اقامت با کل وعده
غـذايی و جای اقامت کنار دريـا
ويژه تـعطيالت خرداد و عيد فطر

09224413931

اگر حـــق و حـقوق
خود را ميخــواهید

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

32513135
 09183111004نقيـبي

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

09187051103
برادران ياسايی

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

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

با فنـر بـرقی

نيازمند مجوز آموزشگاه

گروه تاسیساتی و تهویه مطبوع

همـدانسرويس

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

سرويس  24ساعته
شماره دفتر081-31444:

09186080701
09186080702

09183149683 -09381667212

بـه تــعدادی
پيــک موتوری
با درآمد روزانه
بـاالی  70هزار
تومان نيازمنديم
09120258019

مبــل
بچهگانه

در طرحها و رنگهای مختلف

انواع سفـارشات
پذيرفته مـیشود

(زيـر قيمت بازار)

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

الـوندبـار

IRAN ZAMIN

لوله باز کنی

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

3136

081-

 09184428371لطفی

 09100893170 -09183183170موسوي

يک شرکت توزيع دارويی نيازمند بکارگيری
طــراحـــی و ســـاخت و اجـرای انواع سازه های فلــزی
دو نفـر ويـزيتور با شرايط ذيل مـی باشد:

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

حمل اثاثیه و کاال با کادر مجرب و بیمه کامل

ضايــعات شـــما
را از قبــيل آهـن،
مس،آلومينيوم،چدن
و ...از درب مـنزل و
کارخانجات باباالترين
قيـمت خـريداريم

آدرس :همدان ،خيابان طالقاني ،چهارراه ابنسينا ،روبروي مدرسه علمي

به دو نفر سالن کار آقا و دو نفر سالن کار خانم
جهــت همـــکاری در هـتل کتیبه نیازمندیم
شمــاره تمــاس09189149102 :

آگهی جذب ويزيتور دارويی

کـــابـــينت
درخـت سـبز

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

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

ارائه سبد
رايـگان

09189105262
 09030974262مرادی

به  2نفر آقا يا خانم
جـهت پوت پاشی
سفـال نيـازمنديم
09185860238

■ 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

اتــو بــار اايـران زمــين

خريـد انواع ضايعات
ازقــبــيلآهــن،
چدن،مس،آلومينيوم،
شيــر آالت شـوفاژ
و مـوتــورخــانه
از درب مـنـــزل و
کارخانجات به قيمت روز

باقری 09120417324

دعــوت به هـمـکاری

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

ظریـــفبــار

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

09372088029

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

دقــت بـار
حـمــل و نـــقل

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

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

ضايعات شما

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

در کــــارخانه تــــولیــــد مــواد غذایی

با درآمد حالل و هر مقدار سرمایه

09036375560

(با کیفیت و تضــمین)

09306589032-09186767266

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

سرمـايه گذاری مطمئن
دفتر کارخانه :همدان ،برج پاستور ،طبقه 7واحد7

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

سالن کار

آقا

3

داشتن سابقه کار

خـــریــد ،فـروش و تعویض
انواع فرشهاي ماشیــني و
دستباف به باالترین قیـمت

رنگ پالستيک متري 3000

تومان( مشاوره و بازديد رايگان)

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

پيک موتوری

آقا

2

داشتن سابقه کار

فـرش مـقدم

رنگ روغني متري 4500تومان

09183119961

(اندازه گيری دقيق با دستگاه ديجيتال)

خريدارضايعاتآهن،آلومينيوم،
مـس به باالترين قيمت در محل

طـــراح و سـازنده کابینت ،کمد دیواري و
تخت کم جا (تاشو) مشاوره و طراحي رایگان

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

صندوقدار

خانم

1

روابط عمومی باال و سابقه کار

نقـاشــي ساختــمان

* دکوراسيون داخلی
*نازک کاری و سفت کاری
*تعميرات
*بازسازی

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

کانترکار

خانم

2

داشتن سابقه کار

09188183913

09332696034

کيلينک ساختمانی کارينو

به دنبـــال هـــر خــدمت فنی
ساختمان هستید با ما تماس بگیرید

خــريـدار انــواع
ضايعــات آهــن و
آلــوميــنيوم،مـس
به باالترين قيمت در محل

09186744496

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

عنوان شغل

جنسيت

تعداد

شرايط شغل

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

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

يـک فــستفــود برای تکميل کادر
پرسنل خود به افراد زير نيازمند اسـت

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

به تعــدادی بازارياب (آقا)
با روابط عمومی باال و سابقه
کار ( حقوق ثابت +پورسانت
عالی +هزينهی اياب و ذهاب)
در تــمامی شهرهای استان
همدان به تفکيک نيازمنـديم

09188167660

09120344585

09189127687
09908683710

داخل شهر با سرویس رفت و برگشت

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تحصيالت خود را به شماره  09026245113پيامک کنيد

09188176407-32522719

081-38321186
09181112047

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

لوازم خانگي و اداري شما را
با قيـمت مناسب خريداريم

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

جنب تاالر حافظ ساختمان اسکار

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

نمايندگی عبدالملکی ميرزاده عشقی

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

جهت مصــاحبه :نام،نام خانوادگی،سن وميزان

امانت فروشي
مــهـــدي

بدون پيش پرداخت بيمهی دانا

به چنـد نفر جوشکار
 C O 2کار در شرکت
سولهسازی نيازمنديم

به يــک نـيروی
آقــا جهت کار در
دوغـابی نيازمنديم

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

* حداقل  18سال تمام * حداقل ديپلم * روابـط عمومی باال
* پايان خدمت يا گواهی اشتغال به تحصيل (آقايان)
* عدم سوء پيشينه و اعتياد * قبولی در مصاحبه و آزمـون

بيمة خودرو در اقساط
دوازده ماهه بدون سود

نیــازمنــده تعدادی
کارگــر خــانم و آقا
در کــارگاه دوغـابی
اللجینهمراهباسرویس

دريافت کـد و ثبـت در بيمه مرکـزی
امکان فعاليت در  7شـاخـه ی بيمه ای
سرپرستی هـمـدان 09388889009

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

شرايط پذيرش:

تکميل کادر فـروش
و اعطای نمايندگی
بيــمه پـاسارگاد
09185040968

خريدار لباس مردانه ،زنانه ،بچهگانه نو  ،لباس نو
انـواع لـوازم آرايـــشی09380371651

اعطای نمايندگی بيمه خـاورميانه

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

فـرصـت شغلی

شماره 2562

ضميمه رايگان شماره  3484روزنامه همدان پيام
تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

اگر به دنبال شغل ثابت و درآمد عالی هستيد ،عجله کنـيد
بيمه پاسارگاد در نظــر دارد به تعداد محدودی از ان
آقايان
و بانوان متقاضی که دارای شرايط زيـر هستـند،بدون از
نياز
به دفتر کار و سرماية اوليه ،نماينـدگی رسمی اعـطا نـمايد

0918 111 1765

09105398964

09308983251

شرکت خدمـاتی ،نــظافـتی ،شماره ثبت 12436

پرستاری گلستان ضمير روشن پاک

*با پرسنل مجرب و متعهد به کار و خدمات نوين

تأمين نيرو جهت نظافت

*راه پلهها ،منازلها ،مجتمعهای مسکونی و اداری
*پذيرايی از مجالس شما

تأمين نيرو جهت پرستاری

*پرستاری و مراقبت از سالمند و بيمار رررغبـه صورت با مديــريت
خانم قهرمانی
نيمه وقت و روزانه و شبانهروزی

*پرستاری و مراقبت از کودک به صورت روزانه و شبانه

ايـن شرکت دارای مجوز رسمی و صالحيت
از اداره کار و امـور اجتـماعی میباشد.
آدرس :همدان ،ميدان شريعتی
طبقه دوم مـطب دکتر زارعی

081-32645895
081-32525085
09187077039
با مديريت خانم قهرمانی 09186746726

ایمیل ارتباط با نیازمندیها niaz@hamedanpayam.com

امـالک

استخدام

استخدام

ت.ت.م

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
تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

(با حقوق عالی)
09189500589

به تــعـــدادي

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

يک رستوران مـــعتبر نيروي کار آقا نيازمنديم
جهت تکميل کادر خود به شرایط سني 18 :الي 27
081-38385996
افراد ذيل نيازمند اسـت

3

سوخاری زن

آقا

1

-

4

کانتر کار

آقا

2

-

5

پيتزا زن

آقا

1

-

6

ظرفشور

آقا

2

-

ساعـــت تــماس 9 :صبح الی 18
38371553-09028115859

عکــاسی گنـــجنامه
به تعدادی آقا و خانم نیازمند است

حداکثر سن  28سال ،ترجيح ًا مجرد ،دارای
روابط عمومی باال ،ساعت کاری  9صبح الی  9شب

به تعــدادی چـرخکار
وردســت چرخــکار و
اتوکار خانـم يا آقا و يک
زيگـزال دوز نـيازمنديم

در فروشگاه سفال واقع در بلوار اصلی

به يک همکار خـانم
با ظاهـری آراسته
09384679780
با روابط عمومی باال به یک نفر باتری ساز
جهــت کــار در جهــت کــار در
لوازم آرايــشی و
مغــازه نیـازمندیم
بهداشتی نيازمنديم
09365523825
09333490860
09307079590
(کار دائم ،تسویه هفتگی خیابان
باباطاهر،کــوچه جـراح ها)

به يک هـمکار جـهت امور حسابداری
در شرکــت تـوليدی نيـازمنـديم

34383916-17

دارای سرويس رفـت و برگشت

اللجـين نيازمنديم 09357734317

شرايــط سنـی 20 :تا  35سال
با حقوق مناسب مراجعه به صورت
حضوری /ترجيحا دارای ماشين
09362930372

به يک نفر جوشکار ماهر
جهت کار در جوشکاری
درب و پنجره نيازمنديم
(اللــجیـــن)
با حقوق و مزایای عالی

09189121277

به تعـدادی آقا يا خانم
بـازارياب با سابقه کاری
مسلط به صنف ساختمان در
زمينهآسانسورنيازمنديم
حقــوق :پـورسانتی و توافقی
ســاعت تــماس 10 :الی 13

09126839155

به تعدادی فروشنده خانم با ظاهری آراسته
جهت کار در فروشگاه پوشاک بچگانه نيازمنديم

آدرس :هـــمـــدان
سر پل يخچال،فروشگاه شميم

پيک موتوری شهر بنيانگذار پيک موتوری
در استــان اقـدام به جذب نيرو جهت
تکميــل کـادر موتوری خود می نمايد

09368364442

به يک نفر اپراتور آقا آشنا به تايپ کامپيوتر
جهت کار در شيفت صبح آژانس نيازمنديم
ساعت کاری  7صبح الی 15
حقــوق  500هـزار تومان

09180181334-09361772380

به يک شريک ماهر در رشتـه

خياط زنانه مانتو و غيره نيازمنديم

09183134992

اگر به دنبال آگهی های استخدامی می باشيد لطف ًا به کانال تلگرامی زيرمراجعه نماييد

با حقوق و مزايای عالی
حداقل حقوق  1/200/000تومان

محل کار :تله کابین گنجنامه
09186753310

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 چــند نـفر
جــوشکار ماهر
نيــازمنـديم
09189090249

09180069047

به يک نفر خانم مجرب جهت فروشندگی

 -1حداقل مدرک تحصيلی فوق ديپلم حسابداری
 -2حداقل سابقه کار مالی  2سال
 -3شرايط سنی حداقل  25و حداکثر  30سال

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

2

آشپز(ايرانی کار)

آقا

1

ماهر

با حقوق
و مزايای
عـــالی
+
بـــيمه

09185436804

09186756079

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

1

سالن کار (گارسون)

آقا

5

-

بــرای تکميل کادر خود به
تعدادی چرخکار نيازمند است

(خيـابان پاسـتور)

به تعــدادی چرخـکار
وردسـت اتوکار،خـانـم
جهت کار در توليدی مانتو
نيازمنديم (کاربصورت زير
چرخـی)قاسـم آبـاد

به چند نفـر نيـــروی آقا
جهت کار در کارگاه سفـال
(دوغابی) واقع در شـهرک
صنعتی اللجين نيازمنـديم

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

رديف

سمت

جنسيت

تعداد

شرايط

توضيحات

شرکت تعاونی
کيـف جـوان

به يـک منــشی خـانم
جهت فعاليت در فست فود
و بســتنی فروشی و يک
کارگر ساده نيازمنـديم

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

09188117550

ت.ت.م

کارت تردد بر عهده ماست)

081-38251515
081-38270620

ت.ت.م

با حقوق و مزايای عالی

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

عروسک سازی ،کيف دوزی

بــه تعــدادی
نیروی سالن کار
آقــا نیازمندیم

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

جهت فيروزه کوبی ،ميناکاری

09121456067

باغ رستوران
ســاحـل

09366791553

شماره  09026245113پيامک کـنيد

09375500109

فرصتهای شغلی مناسب خود
را در کانال تلگرام پیدا کنید.
جهـــت چـــاپ و ثبــت آگهـــی استخـــدام
خريدو فروش امالک ،اتومـــبيل و تبليـــغات خود در
فضای مجازی باشماره  09105398964ارسال نمايــيد.

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

به چند دستگاه خودرو با
راننده جهت همکاری در
آژانس کرخه نيازمنديم
(هزینه و پیـگیری و اخذ

استخدام نيروی خانم

09189070602

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

09128282938

به تعدادی ظرفشور
کمـک آشپـز و يک
آشپز ماهر نيازمنديم

به تعدادی کارگر ساده
جهت حمل اثاثيه منزل
و يک راننده پايه دو با
مدارک کامل نيازمنديم

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

09358012986

مراجعه حضوری :شهـرک
صنعتی بوعلی،بلوار يکم ،نبش
خيابان  ،15شـرکت سينا پود

سن وميـزان تحصــيالت خود را به

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

(لطف ًا غير سيگاری)

به يک سـرمايه گذار
جهتتوليدوتوسعهی
کفشزنانهنيازمنديم
09366171490

لطــف ًا در صــورت تـمــايل
به اخذ نمايندگی نام،نام خانوادگی،

تأمين آتيه پاسارگاد با درآمد عالی و مزايای باال

با مزايای عالی +سرويس رفت و برگشت

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

خیابـــان مــهدیه
فـــست فـــود
پـــدر خـــوب

به يک همکار خانم
با تــــجربــه
جــهت کــار
در بوتيــک زنانه
واقـع در خيابان
پاستور نيازمنديم

به تـعدادی نيروی آقا
با مدرک ديپلم و حداکثر
ســن  27سـال جهت
بافنــدگی نـيازمنديم

(اللجين)نيازمنديم09183106084

اللجين روبروی ايستگاه مينیبوسها

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

فست فود نيازمنديم

09182058898

به 2نــفر نيروی خانم جهت
بســته بندی گــز و شکالت

اعطای کد نمايندگــی رسمـی بيمه عمر و

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

جهــت کـار در

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

به تعـدادی چـرخکار و
وردست چرخکار به صورت
زيـرچرخـینيازمنديم
تسویه نقدی – کار دائم
میدان امام حسین (ع)

نيازمنديم 09188136575

به دو نـفر ريختگر
آقــا جـهت کار
دوغابی نيازمنديم

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

به يک سالن کـار فوری فوری

به تعــدادی نقاش
ساخــتمان ماهر به
طوردائمنیازمندیم
09186767710

09120636961

09183193079

به  2نفر نيروي خانم جهت تراش

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

38250479

09183185594

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

استخدام

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

ت.ت.م

09181190364

09125696313

به يـک کمک آشپز و
يک ظـرفشور جهـت
کـار در رستــوران
و تهيه غذا در روسـتای
کـوريجان نيازمنـديم

ت.ت.م

پالک  75با تـمام امـکانات

09183189146

به يــک کباب زن با حقوق
 1/500/000ســاعت کاری
 8صبح الـی  22:30و يـک
کارگر جوان ساعـت کـاری
 8صبح الی  22:30با حقوق
 1/200/000نيـازمــنديم

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

بوعلی ،پاساژ الماس،طبقه زيرين

مراجعهحضوری:شهرکالوند
خیــابانشــهیدصمریشاد

حقوق ماهيانه  900/000تـومان

ت.ت.م

مغازهای  30مـتری،آرامگاه

به يـــک نــفر آقـا
جــهـــت کــار در
کارگاه  M D Fنيـازمنديم
صبــح 8 :تــا  13و
بعدازظهر 15 :تــا 20

به يک همکار خانم
جهت همکاری در
رستوران نيازمنديم
09338113739

09368115396

در ادارات به صـورت
ثابت نيــازمــنديـم

09188124071

و شستشوي سفال واقع در اللجين

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

(يا قابل معاوضه)

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

09188803185

ترجیح ًا زیر  20سال
میدان کربال

نيــسان جهت کار

به يــک نفــر نيـروی آقا يا خانم
جهــت نقاشی روی گـلدان نيازمنديم
( واقــع در شهـرک صنعتی اللجين)

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

فــروش

09183117257

38394454

ت.ت.م

09181072530

به دو نـفر پـرسـکار
مـاهر مسـلـط به
جوشکاری نيازمنديم

(با حـقوق عـالی)

(حقوق  +800انعام رانندگان)

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

فــروش بـاغ وياليی به متراژ
 500مـتر ،سند دار ،شش دانـگ
اعـيانی ،دارای کليه امکانات در
موقعيتمناسبدرگنجــنامه،
پشترستـورانعطـرسـيب،
ابتدای دره گوساله قيمت توافقی

09190711472

به تعـدادی خودروی
پژو سمند و يک دستگاه

به يک شاگرد جهت کار در کارواش
وتــعويضروغـنینيازمنديم

به يک نفر صندوقدار
خــانم جهت کار در
فـستفود نيازمنديم
(با حقــوق بــاال)
09101590827

ت.ت.م

به تعدادی وردســت چرخکار
مـــاهر يا نيمه ماهر با حقوق
ماهيانه  600/000الی 900/000
وسـط کار يا زيگزال زن حقوق
ماهيانه  300/000الی 400/000
تومان نيازمنديم ،کار بصـورت
زنــجيرهای،تسـويه هـفتگی

به يک منشی خانم مجرب
آشنــايی به سيـستم و
حسابداری جهت کـار در
آرايشگاه وسمه نيازمنديم

09188175170

به تعـدادی خـانم جهت
کار در بيمه سـامان ،جهت
بازاريابی با حقـوق ثـابت
و پورسانت و مزايای کافی
نيازمنــديم ارسال رزومه
و مشخصـات بـا شمـاره
تلگــرام09185915030

واقع در خواجه رشید

به يک نفر داد زن ماهر جهت
همکاری با بلوريجات حراجی
نيازمنـديم 09022239696

به چند نفر زير کـار درآر
نوپان برای رنگ نيازمنديم
09905852930

ت.ت.م

081-32529312

 3هـکتـار دارای بــرق ،آب چشمه
اختصاصی ،استخر  100هــزار ليتری،
آبياری قطرهای 40 ،متر ساختــمان،
چشمانداز بسيار زيبا ،کيلومتر  30جاده
همدان ،اسدآباد (قيمت  480مـيليون)

جهـت تکـميل کادر خود از
دارندگان موتور سيکلت فعال
دعـوت به همکاری مینمايد

فـــوری

09188110518

09187495546

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

(با در آمـــد مــیلیونی)

فــــروشفــوری
بــاغ انــواع مــیوه

نيازمنديم 09129730137

و غـذا  20کيلومتری همدان نيازمنديم
09371109646

081-32657929

به فتوشــاپ و کورل نيــازمنديم
( بصورت تمام وقت)09188177290

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

آژانــس ديــبا بـه تعدادی
اپراتور آقا جهت شيفت بعدازظهر
( 3الـی  12شـب) نيازمند است
09183180096

پيـک موتوری آنالين
اسمپ ( )S M A P B O X

به يک شينيون کار
نيــازمــنديم

خرید و فروش-رهن و اجاره

به يــک نفـر چوپـان گـله سالی
به يک نفر اپراتور آقا جهت شيفت
مکان
دوازده ماه دائم با حقوق عالی با
شب نيازمنديم ( ترجيح ًا بازنشسته)

به يک نيروی کـار مجـرب
جهت توليد لبنيات نيازمنديم

به دو نفر همکار خانم جهت کار
در سفالگری اللجين نيازمنديم

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

معاوضه،مشارکتدرساخت
تلـفن38 321 666 :

به يک نـفر پيتزا زن ماهر
جهــت کـار در فست فود
نيازمنديم 09188147511

کافه کارواش سعيديه نيرو جذب
میکند نيرو ماهر و نيـمهماهر

در هـمدان 09390961904

بـه تــعدادی چرخکار ،وسطکار
پنج نخ زن با حقـوق 1/200/000
تومــان بـه باال نيــازمـنديم
(لــی و کـتان) 09128946601

بهيکنفرطراحگرافيکخانممسلط

اللجـین

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

آرامگاهبوعلي،بلوارخواجهرشید
پايـــین تــر از اداره امـــاکــن

به يک بـازارياب خانم يا آقا
برای بازاريابی کابينت P V C
نيازمنديم 09374425625

به يـــک هــمکار خانم
با روابــط عــمومی باال
نيازمنــديم 34289451

نيازمند جوشکار درب و پنجره ساز
و فروشنده آقا با باالترين حقوق

استخدام

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

امالك نیکان

استخدام

استخدام

استخدام

استخدامی

با نيازمندی های صبح استان همدان به روز باشيد

@ bazarehamedan
جهت عضو در کانال تلگرام ننيازمندی لطفا عدد  5را
به شماره  09105398964ارســال نـــماييـد.

(به تعـــدادی همــکار جهــت کـار در امالک نيازمنديم )32520101-09181111540

2

پيامک10006066 :

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

استخدام

استخدام

نقـا شـی
ساختمان

خـودرو

انبارهای استان ،انبار شماره ، 5شرکت گلرنگ پـخش

اولويت با افراد دارای سابقه
کار در زمينه پخش مواد غذايی

الــغدير ،جــنب مدرسه عالقـبنديان مجتمع

 2نفر

 2نفر
حداقل
ديپلم
آشنايی با شرکتهای پخش
استان همدان و کردستان

مراجعه حضوری :ميدان امام حسـين ،بلــوار

راننده با ماشين
هيوندا -ايسوزو

مأمور پخش

عنوان
تعداد
تحصيالت
شـرايــط

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

يک شرکت معتبر پخش مواد غذايی استخدامی می نمايند

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

بـــوتان،ایـــران رادیــــاتور ،فرولـــی
راديـاتور پنلــی

لوکس پن ،گلدپن ،سوپر لوکس ،آلوو
انواع تصـفيه آب

خدمات پس از فروش و نصب رایگان

081-38219589
0918 312 8908 - 0918 545 6894
آدرس :همدان،ميدان ( پل) رسالت ،نبش بلوار چمران

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

آيفون يک طبقه تصويری  350هزار تومان
انــواع ضـــبط و بــاند
آيفون 2طبقه صوتی  175هزار تومان
فلش خور خانگی  185هزار تومان
آدرس :همدان،خیابان باباطاهر کوچه سماواتیان 09182117955

فروش انواع کـولرگازی
بوش ،مدیا،هایسنس ،جنرال گلد،جنرال مگس ،گری
لوله کشی کولر گازی اسپیلت و داکـــت اسپیلت
پکيـــــــج

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

محافظ يخـچال  50هزار تومان

بـــهتـرين
خــريــدار
ضايــــعــات آهن،
آ لــو مــــینیـــو م
و فـــلزات رنگي
در درب منزل شما

09187125336

خـــريـدار
ضــايـعات و
لوازم منزل شما
بهبــاالتــرین
قیمت در محل

(با باسکول ديجيتال)

09186752915

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

آيفون يک طبقه صوتی  135هزار تومان آيفون تصويری  2طبقه  600هـزار
دستگاه ديجــيتال  110هزار تومان انواع مودم های  160 W I F Iهزار تومان

سرمایش ،گرمایش
تهــویه مطبوع

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

نـــادری
09186108405

فـــروش انواع لوازم برقی

گوشی تلفن ثابت  65هزار تومان

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

خیابان شهدا نظربیگ

09332084007-32515469
09189094263

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

فـــروش

فقــــط
در منــــزل

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

بازار فرش

فـرش هــای
نو و کهنه شما را
خــريـداريم
09187089782
09358199394

عالءالدين

با مجـوز رسمي از سازمان آموزش فنيوحرفهاي کشور

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

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

فـــروش انـــواع لــوازم بــرقی

جاروبرقی  400هزار تومان
چايی ساز  165هزار تومان
انواع تلويزيون های  2 9 - 2 1 - 1 4اينچ معمولی
اتوبخار  125هزار تومان
ميز تلويزيون در مدل مختلف
المپ  50وات کم مصرف  15هزار تومان

09182117955

وام تسهیالت وام تسهیالت
به يک ضامن جهت دريافت وام  20ميليون
تومانی با پورسانت عالـی نيـازمنـديم
( بـا گواهی کسر از حقوق يا جواز مغازه
بدون چک برگـشتی) 09186732190

به يک ضامن کارمند يا جواز کسب دار

جهـــت اخـذ وام  15ميليونی

به يک ضامن سنددار
با پـورسانت عالی و
تعهد محضری و چک
و سفـته نيـازمنديم
09183189146

ضمـانت

وام يـک روزه وام
باپورسانت نيازمنديم09356670725

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تعميـرات انواع
لبــاسشـويي

09354151016

يک دستگاه خودرو N E W P K
استثنايی نوک مدادی مـدل 85
تخفيفاتکامل،بيمهکامل،معاينه
فنی ،رينگ اسپــورت با کارکرد
خيلی کم قيمت 18/700ميليون

حمل و نقل رایگان
09198856490

امانـت فروشی سعادت

امانت فروشی اسالمی
خــريدار انواع
ضايـعات آهـن و کلیــه لــوازم منزل
شمــا را به باالترین
آلومينيوم خريددرمحل قیــمتخریداریم
09188121232
09185848955

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

پژو پارس تيو فايو مدل
 ، 96سفيد بی رنگ ،بی
خط و خش کار کرده
واقعی  28هزار بيمه تا
برج  8چهار حلقه الستيک
هانکوک کره  205رينگ
صليبی فــول آپــشن
کــــالس  13قيمت
توافقی فروشی فوری

تعميرات مبل
تعميرات انواع
مبلمان راحتی
کالسيک ،استيل

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

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

09122976910

09182147665

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تعــمیرات

آهن ،آلومینیوم ،مـس،
درهايپارکینیگی ،درب
و پنجــره و ...در محل

امــانت فـروشی اهـورا

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

09189143894

بهترینخریدارضایعات

09335804094-09183118767

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

(با تـضمين و کيفيـت عالی)

خريـدار ضـايعات با
قيمت مناسب از قبيل
آهن آالت ،پالستيک،
کاغـذ ،کـارتن و...
09911885098

09189117269-09189117262

پذیرفته ميشود

0918 813 0531
ساعت تماس  16الي 20

فرشهای کهنه خدمات آرايشگری در منزل (آقايان)
دستبافت و ماشينی
شما را به باال ترين
قيــمت درمحل
خــريــداريم

32515783

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

09180054172-09189073298-32747197

انواع نقاشی ساختمان
پذيـرفته مـیشود:
روغنی ،پالستيک ،مولتی کالـر
کنيــتکس ،بلـکا ،کناف و...

يــک دســتگاه
خـــودروی سـمند
سورن  E L Xکــالس
11داشـــبـــورد
سـونــاتايیصندلی
برقی ،آينه بــرقی
تاشـــوندهقــيمت
 98/500/000تـومان

09189117558

09035340232

امانتفروشيسعیدخریدارفرش
دستباف ،تلویزیون ،یخچال و...

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

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

وانــت کــارا
 2000بـــرج
 12خــشک
09336977242

با کيفيت عالي و تضمين

با  14سال سابقه درخشان

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

کاغذ ديواريهاي ايراني و خارجي

09382212084

رنگ پالستیک متري  3500تومان

آموزشگاه تعمیرات موبایل

09184442885

ت.ت.م

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

بــورسانـــواع

رنگ روغني متري  4500تومان

09188139446

امانت فروشی

را خريداريم09184112040

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

081-38262685

( کار دائم  ،تسويه هفتگی)
09188113107
09372153507

نقاشي ساختمان

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

09187001775

کليـهی لوازم منزل شما

روزنـامه باطـله و کـارتن
تخم مرغی شما را خريداريم

با نوبت

به يــک نيــروی خــانم
و مجرد با تحصيالت حداقـل
ليسانس کامپيوتر جهت همکاری
در آمـوزشگاه از ساعت  9صبح
الی  16بعــدازظهر نيازمنديم
آدرس:هــمدان ،مــيدان
دانشگاه کوچه کنار بانک ملی

 2018بيمه يکسال تخفيف
بيمه هم تکميل دو سر گلگير
هم رنگ بدون خط و خش
کارکرد پايين معاوضه با
واحد کوچک هم قيمت

کلي و جزئي و جا بجايي

09189117269-09189117262

با معرفی به کار 09184122466

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

به يک منشی خانم جهـت کـار در
دکوراسيون داخلی نيازمنديم ( در
 2شيفت کاری) 09186728380

به يــک نفر چرخکار
و تـعدادی مزدی دوز
تـمـيز دوز و وردست
چرخکار و اتوکار خانم
يـا آقا جهت همکاری
در تولــيدی مانـتو
اسپــرت نـيازمنديم

 X 3 3شاسی مدل 91

خریـدارضایعات

وتفکيــککنــتور

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

کليـهی لوازم منزل شما

گــاز رســاني
غــــالمــــي

فروش اقساطی سکه

انجام انواع امور و خدمات مالی و مالياتی
(پيمانکاری ،توليدی،خدماتی و بازرگانی)
آمـوزش نرم افزار حسابداری کاربردی

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

خـــریـــدار
ضایعات و آهن

متـــفـــرقه

متـــفـــرقه

متـــفـــرقه

را خريداريم09184112040
انواع نقاشی ساختمان روغـنی،
پالستيک ،مولتی کالر،آکرولـيک
( به صورت اقساط  6ماهه) با کيفيت
عالی و تـضمينی 09192504320

ضميمه رايگان شماره  3484روزنامه همدان پيام

3

از سالمــندان گـــرامی عــــزیزانی کـــه
مشکل حـــرکتی دارنــــد و کودکان عزیز
در منزل خدمات آرایشگری انجام میدهیم

با مدرک بینالمللی آرایشگری از سازمان فنی و حرفهای

ميالد يزدان خواه 08132519046-09184098747

قالیشویی ایران زمین
هس
ی
ش
ت
شاید ا ن بار ربنده ما ید

حبـيبيان

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

فـــروشگاه ورزشی پـــرشين گــــلف به داخل کوچه مير هاشمی پالک 34انتقال يافت

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

شماره 2562

ایمیل ارتباط با نیازمندیها niaz@hamedanpayam.com

دارای مجوز رسمی
ازاتحادیه محترم
صنففرش استان همدان
عضو اتاق بازرگانی

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

هیچ شعبة دیگری در سطح استان همدان ندارد و تمامی شور

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

چهارشنبه  8خرداد ماه سال 1398
شماره  2562ضميمه رايگان شماره  3484روزنامه همدانپيام
www.Hamedanpayam.com
ايميل نيازمنديها niaz@hamedanpayam.com

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

سايـه گشـــت
تـــور یــــک روزه
قلعه رودخان-ماسوله

حرکت 9 :خرداد ماه

@

آژانس هواپيمايی

سـايا سـير

شرکت خدماتی الماس کاران يکتاجم
انـجام کليه امور نظافتی و خدماتی شامل :نظافت مجتمعهای
مسـکونی ،ساختــمانها و واحدهای نوساز ،بانکها ،ادارات،
شرکتها ،موسسات دولتی ،خصوصی ،مراکز پزشکی ،آموزشی،
ورزشـی ،تفريحی ،رستورانها ،دفاتـر کــار ،انبــارها و...

*کاربينی منازل (موقت و دائم)

تورهای داخلــی و خارجی

بلیط هواپیما و قطار
اخذ ویزای تحصیلی کانادا
پذیرش تحصیلی کانادا ( دانش آموزی و دانشجویی)
بدون نیاز به مدرك زبان 081- 38260240-270

پیکاپ ویزا

09186133466-09189002570

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

سوله ،وياليی ،آالچيق ،پارکينگ و ورق های پلی کربنات
اجرای طبقات فوقانی ،در کوتاهترين زمان

@ v i s a- s ay as ei r

آدرس :همدان ،بلوار مدنی،ابتدای خيابان امير کبير

*مهمانداری (پذيرايی از مراسم)
*تأميننيرویخدماتیارگـانها
و ادارات دولتـی (قــراردادی)

*پرسنل تحت پوشش بيمه مسئوليت میباشند
آدرس :همدان ،آرامگاه بوعلی ،ابتدای کوالنج،
مجتمع اداری الماس ،طبقه چهارم ،واحـد 33

به تعـــدادی نيـــروی خــانم و آقا
مجـــرب نيـــازمنـديم 32515429

اگر به دنبال آگهی های استخدامی می باشيد لطف ًا به کانال تلگرامی زيرمراجعه نماييد
فرصتهای شغلی مناسب خود
را در کانال تلگرام پیدا کنید.
جهـــت چـــاپ و ثبــت آگهـــی استخـــدام
خريدو فروش امالک ،اتومـــبيل و تبليـــغات خود در
فضای مجازی باشماره  09105398964ارسال نمايــيد.

با نيازمندی های صبح استان همدان به روز باشيد

bazarehamedan
جهت عضو در کانال تلگرام ننيازمندی لطفا عدد  5را
به شماره  09105398964ارســال نـــماييـد.

بـــدون شک پک الناريا
دکتـــر نــوروزيـان
مـوفق ترين محصول رشد
مجدد مو در دنيا می باشـد

* پک شامل محلول  ،شامپو  ،صابون و مکمل می باشد
* رشد موهای شما را تضمين ميکنيم
* جهت خريد و مشاوره به آيدی زير پيام دهيد han1
تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

کانال تلگرام @ hamedan-p ri nt er :نوید صامت  09189082004یوسفي 09189082003

کابينت مهرداد
از تولید به مصرف با مناسبترین قیمت
تولیدکننده انواع کابینتهاي مدرن آشپزخانه
کمد دیواري ،چوبي ،فلزي ،وکیوم و...

09188149689

نقاشي ساختمان
ب

اکیفی

081-34270286

ت
عالی

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

09104485919

خـريدار مـلک
بين  300تا 450
ميليـون تـومان
32534548
09183133944

پوز ما عاليه ،شما هم با خريد کارتخوان سيار ،حسابی پوز بديد
*فقط از نمايندگان معتبر و دارای مجوز فعاليت خريد نمائيد*

"بازاريابی پرواز تبليغات"

(شماره صنفی)0466307592 :

دارای مجوز رسمی از هيأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور

کارتخوان سيار شخصی با کارت گارانتی معتبر و مادامالعمر

فروش اقساطی تا  15ماهه با پيش پرداخت انتخابی شما
تعــــويض رايگان و بدون قيد و شرط
تعــــو
باتــری _تعمير رايگان نرمافزاری ،تعمير
سخت افزاری ،امکان فعالسازی  3شماره
حســاب همزمان امکان افزا
افزايش و تغيير
حساب بانکی در هر زمان ،بدون محدود
محدوديت
تراکنشی ،بدون مسدودی در بانک انتخاب
بانک اخت
اختياری ،فعالسازی همه بانکهای
کشور تحت پوشش بانک مرکزی (شاپرک)،
پشــت
پشــتيبانی  24ســاعته دستگاه فروخته
شده هم تعو
تعويض و هم پس گرفته میشود.

واريز مستقيم و بدون واسطه تراکنشها به حساب بانک شما
مـدارک الزم :کپی شناسنامه و کارت ملی (پشت و رو) +تأييديه کد پستی منزل يا فروشگاه

 +تأييديه شبای بانک مورد نظر (با مهر و امضای شعبه) -نيازی به اجارهنامه و يا جواز کسب نمیباشد.

ارائه دستگاه کارتــخوان سيم کارتی به تمام مشاغل،

حتی افراد فاقد جواز کسب ،قابل استفاده در سراسر کشور

ثبت و ارسال فوری پرونده با سامانه
متـصل به شـاپرک ،در حضور شما

با خريد «دستگاه عابر بانک شخصی» ماهيانه درآمد ميليونی داشته باشيد.
دستگاه عابر بانک قابل نصب در مغازه ،فروشگاه ،زير پله ،پارکينگ و ...با سرمايه اندک

آدرس نمايندگی :همدان ،ميدان پروانهها ،بلوار شهيد جهانيان (تپه مصلی)
مجتمع تجاری پرديس ،طبقه همکف واحد  ،4سامانه پيامکی:

تماس رايگان با شماره گيری کد

@ mo o af s

آدرس :همدان،ابتدای شريعتی ،کوچه مير فندرسکی ،مرکز خريد صدری ،طبقه باال

09333490860

آدرس:همدان ،بلوار خواجه رشيد ،روبروي اداره اماکن ،کوچه سراپيچي ،محوطه چمن کبابيان

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

38265051-38265052-38264067

اجرای سقفهای شيروانی

اولین و قويترین بورس فروش کاالي استوك (پرینتر ،مانیتور  L C Dو  ،L E Dمینيکیس)
کلیه پرینترها داراي  5سال گارانتي طالیي  10 +شارژ کارتریج رایگان ميباشد

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

s ay ehg as ht

گـــروه صنـــعتی الـــوند

همـدان پـرينـتر

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تور  2شب و  3روز رامسر (ويژه تعطيالت خــرداد)
*خدمــات :اقــامت در هــتل  3سـتــاره با
صبحانه و شام ،اتوبوس توريـستی ،بـيمه ،راهــنما
*گشـت هـا :بازديد از جنگل جواهر ده،بـازديـد
از مجموعه تلکابين رامسر و بام سبز و سواحل زيبای خزر

09199106800-09127651203

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

 ،V I Pبيـمه،راهـــنـما

حرکـت 13 :خرداد

مفتخر است جهت رفاه حال مشتـریا ن گرامی
خدمات گروه خود را با شرایط ذیل انجام دهد.
اقساط  12ماهه در زمینه اجرای دیزاین منازل
و دکوراسیون و ادارات و ســازمــان ها ،اعم
از کابینت،کمد دیواری،کاغذ دیواری،پارکـت
دفتر مرکــزی :تـهران ،خــیابان محــــمودیه
ابتدای خیابــــان الف پاییــن تر از شرکت انزو
آدرس :همــدان ،خــيابان گلـزار ،نرسيده
به نيروی انتظامی معماری کالسـکه چـوبی

خدمات:صبحانه ،ناهار(منوی انتخابی)

اتوبوس

گروه معـماری کالسکه چوبی

تلفن 10006066 38264400 :

09105398964

500046034

* 6 6 5 5 * 1 * 1 3 1 8 7 # :U .S .S .D

تلـفـن08132640912 :

همراه ،تلگرام09181072716 :

