www.Hamedanpayam.com

niaz@Hamedanpayam.com

38264400
 38282865تلفن
SMS 10006066

TELEGRAM

تلفن

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

ثامن پـرواز
تور یکروزه پالنگان

شهریه با تخفيف و اقساط

قيمت  125هزار تومان

(ظرفیت محدود)

081-32529917-18
09050949364

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

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

09185046080 - 32514126-32514166-32532844

به يک خيـاط و
کالف ساز جهت

کافه فـست فـود کليـز

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

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

09187100121 081-32569257

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

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

ت.ت.م

شبانهروزي

دقت بار

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

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

(حتی ایام تعطیل)

(حتی ایام تعطیل)

حتی در ایــام تعطیل

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

09359769015

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

(دارای 3سال سابقه کار مرتبط)

تماس تبلیغاتی اکید ًا ممنوع

09181070158

استــخدام مــدیر فنی جهت فروشگاه آبـانا

آژانـــس گردشگری بند(ب)

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

09189105262
 09030974262مرادی

 09184428371لطفی

يک قطـعه زمــين مســکونی
به متـــــراژ  2000متـــر
به صــورت قــواره ای مـتری
 350/000تومان و به صورت يکجا
متری  300/000تومـان واقـع در
روستای تفريجان قواره ی دوم بحر
جـاده امکانـات آب،برق،گاز و
وام مســـکن تعــلق می گيرد
و مــورد منـاسبــی بــرای
سفره خانه سنتی يا تاالر می باشد

رنگ روغني متري 4500تومان

رنگ پالستيک متري 3000

تومان( مشاوره و بازديد رايگان)

(با کیفیت و تضــمین)

09372088029

فـرش مـقدم

خــریـد ،فروش و تعویض
انواع فرشهاي ماشيـني و
دستباف به باالترین قيمت

09036375560

به تــعـدادی
نيروی خانم مسلط به
تراش و شستــشو
وقلم کاری بــرای
آب طال و چسباندن
گــل نيـازمنديم

09183174950

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

ابتـــداي جـــاده يــکنآباد 09183112564 ،سعادتی

آدرس :همدان،خيابان طالقاني چهارراه اميركبير بيست متري شيرسنگي

اجـــاره

یـــکواحــــدجهـــــتآزمایشـــگاهپزشکی
واقـــع در خيــــابان بوعـــلی جنب پاساژ پایتخت
طبــــقه دوم دكــــتر پارسایی اجـاره داده میشود

32524666

سرمـايه گذاری مطمئن
در كــــارخانه تــــوليــــد مــواد غذایی

با درآمد حالل و هر مقدار سرمایه

0918 111 1765

0920 111 2020

دفتر كارخانه :همدان ،برج پاستور ،طبقه 7واحد7

به يـــک نـــفر خـانم جهت تدوينگر فيلم
مسلــط بر پريماير و افترافکـت نيـازمنـديم
(محيط كار شيک و مناسب جهت كار بانوان)

حقوق :توافقی بر سر پروژهها

ساعت کاری :پاره وقت

آدرس :همـدان ،سعـيديه باال ،ابتدای خيابان متين ،ساختمان
هگمتان آپ ،طبقه دوم ،واحد  ،1استوديو هور 09180123702

کوچه اول ،سمت چپ ،شرکت دومينو

کلينيک ساختماني عمارت
■ نما و تابلویكامپوزیت ■ سيســتم هــای اعـالم حریق
(طراحی،نظارت،اجرا)...
■ چــوب تــرمــووود ■ كركره برقي و جک اتوماتيک

(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

حقوق حداقل  1/200/000همراه با جای خواب ،غذا و بيمه

نقـاشــي ساختــمان

(دوغابی در اللـجين)

حقوق اداره کـار+
بيمـه +پـورسانت

به تعـــدادی كـــارگر ســـاده ،سالن كار،
سانــدویـچ زن ،آشپز و كمـــک آشـــپز،
جهت كار در رستورانها ،سفــرهخانـــهها،
مهمانسراها و هتلهای تهـران نيـــازمندیم

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

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

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

به تـعـــدادی
چرخکار ،اتـوکار،
مزدی دوز وردست
چــرخـــکار،
تکميلی زن خـانم
و آقا نـيازمـنديم
(تسـويه هفـتگی)

آدرس :جـــاده کــرمــانشاه،

حسابداري ،هنري  ،رباتیک ،برنامه نویسی ،الکترونیک و میناکاری

08132516048-09908110428-09908110429

استخـــدام بــازاريــاب
به تعـــدادی بـــازاریاب یا عالقـمند به
بازاریابی جهت كار در یک دفتر تبليغاتی
با حــقوق ثــابت و پورسانت نيازمندیم
09908110428-09908110429
08132516048

09183149683 -09381667212

خدمات ماشينهای اداری مهر

خريد،فروشوتعميراتتخصصیانواعماشينهایاداری

شارژ انواع کارتریجهای لیزری و جوهرافشان
با نازلترین قیمت و بهترین کیفیت
خيابان شريعتی ،مركز خريد صفويه طبقه  2واحد 27

09189115855

امانـت فـروشی سعيد (پنــاهــی)
کليــه لـــوازم منزل و اداری
را با باالترين قيمت خـــريداريم
09188150893-34247850

آگهی استخدام

محمود معینی 09199196401

طــراحـــی و ســـاخت

و اجـرای انواع سازه های فلــزی

سقفهای شيروانی

قبـ
سا ـو
ختما ل پ
ـ
ي
ن مان
صف کار
ر تا  0ی
10

ویالیی ،مسکونی ،صنعتی و مرغداری و آالچیق

 09183121805ناصری 09184111013

به يک شريک ماهر در رشتـه

خياط زنانه مانتو و غيره نيازمنديم

09183134992

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

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

09185475061

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

09188114102-32717001-32717002

با سبد رایگان

خـانم

10

مــزايـا

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

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

1

بازارياب
(ويزيتور)

خانهی کارگر مختص تمام سنین قرآن چرتکه،زبان ،کامپیوتر،

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

09183118683

ارائه سبد
رايـگان

آگهــي استــخدام

رديف

ثبتنام کالسهاي رايگان و نيمه رايگان

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

به تعدادي نيرو جهت استخدام در شركت دومينو نيازمندیم
سمت

34230885

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

081-

تماس تبلیغاتی اکید ًا ممنوع

حمل اثاثیه و کاال با کادر مجرب و بیمه کامل

IRAN ZAMIN

روبــروی گــنبد علــويـــان

کوچه قصابان ،شرکت شيک پوشــان 081-34246162

جنسيت نفرات

ساعت تماس  9الی  13و  16الی 19

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

اتــو بــار اايـران زمــين

الـوندبـار

فـــروش

شستشوی انواع پتو فقط  6/000تومان مجـهزبــه تــمــامـی
شستشو و اتوی انواع پرده متری  1/000تومان دستگاههایروزپیشرفتـه
آدرس :مــيدان امامزاده عبدا ...برایاولینباردرهـمدان

استــخدام کـارگر در تهران

09393155192

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

-1خانم ،مـجرد ،تسلط کامل به کامپيوتر و تايپ سريع
روابط عمــومی بسيـار باال دارای معرف قابل قبول
لطف ًا مشخصات و رزومة کاری خود را به شماره تلگرام
زير ارسال فرماييد.
09911367037

به امور بيمه به صورت
تمام وقت نيازمنديم

@khanehkargarhamedan

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

■ 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

استـخدام منشی سـونـوگرافی

به يک نفر خانم منشی آشنا

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

081-34278090-34278070-09183139435-09183174077

3136

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

09188183913

حمل و نقل

الوند

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

دقــت بـار

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

برگزاریمراسمعروسیوسایرجشنهایشماعزیزان
باتشریفـاتكـاملوبـهتریننـوعغـذاهایایرانی
تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

PLASTARVIN@GMAIL.COM

حقوق+پورسانت+بيمه

09128595737

آدرس :خيابان شريعتی ،نرسيده به ميدان شريعتی روبروی
بانک اقتصاد نوين مديـريت بيـمه حکـمت استان همدان 32532204-5

مجهزترين خشکشويی شيک پوشان همدان

بــاغ تـاالر بــاران

يــک واحـد تــوليــدی واقــع در
شهرک صنعتی بوعلی به يک نفر کارشـناس
حسابداری از دانشگاه معتبر نيازمنـد است
رزومههای خود را به همراه شماره تماس به ايميل زير ارسال نماييد

به يــک بازارياب
خــانم مــجرب
جهـــت ويزيت
سالنهای آرايشی
(زنـانه) نيازمنديم

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

09185020407

اقدام به جذب نماینده فعال در سراسر استان همدان مینماید

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

آدرس :ميدان جهاد،ابتدای ميرزاده عشقی،
روبــروی شــيرينی ســرای گــلبرگ

مبل نيـازمنديم

09211596562

شرکت بيمه حکمت

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

مراجعه حضوری :ساعت  5الی  7عصر

کار در تـوليدی

(جمعآوری در محل)

هيچ آرامشی بیحکمت نيست

09189127687
09908683710

و خانـگی 09183113197

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

جهــت تکــميل کادر پرسنلی خود به تعدادی
ســـوخاری زن،پــيـــتزا زن ،برگــرزن،
سالن کار ،باريستا ،کمک باريستا،پيک موتـوری و
کانترکار،صندوقدار (خانم و آقا) بصورت نيمه وقت
و تمام وقـت با حقوق ومزايای کافی نيازمند است

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

(اتــوبـوس) VIP

09033299483

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

ارائه گواهينامه معتبر از فنی حرفه ای و بنياد ICDL

صبحانه ،ناهار ،عصرانه

بــازيـافتی و
کاغذهـای باطله
شما را خريداريم

09188167660

 3دانـگ يک کارخانه
توليدی نان بسته بندی
با مـجوز غـذا و دارو

نصب و تعمير کولرهای گازی
اسپليت،يخـچـالهایصنعتی

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

آموزشگاه خالق نماينده بنياد  ICDLايران

مجری برگزاری دوره های ضمن خدمت فرهنگيان

081-38266226

رفت و برگشت  2به 3خرداد

جهت استخدام در ادارات ،سازمانها و شركتها مورد نياز می باشد.

ثبتنام دورههاي مختلف كامپيوتر،
نمايندگی آموزش نرم افزار مالی سپيدار و هلو

آدرس :سيزدهخانه باالتر از برج
آريان روبرو مسجد امام حسين

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

آیا ميدانيد كه داشتن مدرك فنيوحرفهاي دوره ICDL

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

آموزشــگاه فنــيوحــرفهاي خـالق

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

09188176407-32522719

تخفيف ویژه  10الی  30درصد
لنــز طبی و رنگی

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

به يــک خانم با ظاهری آراسته جهت انجام
امــور دفتری و يک حسابدار (خانم يا آقا)
جهت فعاليت در يک شرکت عمرانی نيازمنديم
مراجعــه حضــوری (شرکــت پـرنيان)
09366808855-09109439480

نيــازمنــده تعدادی
كارگــر خــانم و آقا
در كــارگاه دوغـابی
اللجينهمراهباسرویس

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

لوازم خانگي و اداري شما را
با قيـمت مناسب خريداريم

مؤسسه بينايی سنجی
و عينـک زايـس

فــــروش

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

به دو نــفـر سالـن کـار
و  2نفـر کارگر سـاده خانم
نيازمنديم 09368118404

شماره 2559

ضميمه رايگان شماره  3476روزنامه همدان پيام
تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

امانت فروشي
مــهـــدي

انــواع گـل ها و درخــتچههای مصنوعی
دست دوم شما را خريداريم 09183150833

ظریـــفبــار

@bazarehamedan

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

يکشنبه  29ارديبهشت ماه سال 1398

حـمــل و نـــقل

09105398964

نمایندگی محصوالت درناوسان استار استان همدان

جهت تکمیل کادر پخش از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری مینماید.
رديف

عنوان

جنسيت

حقوق و مزايا

1

راننـده با ايسوز

آقا

توافقی

2

راننده با نيسـان

آقا

توافقی

3

راننده با وانت بار

آقا

توافقی

4

مأمــور پـخش

آقا

قانون کار  +بيمه

قابــل تــوجه:

مصاحبه به صورت حضوری میباشد
عالقمندانجهتهماهنگیمیتوانند
با شمـــاره081-34383919
تمــاس حــاصل فــرمايند

آدرس :همدان ،شهرک صنعتی بوعلی،
بلــوار سـوم ،خيابان  35پالک 143

2

ایمیل ارتباط با نیازمندیها niaz@hamedanpayam.com

پيامک10006066 :

استخدام

فــروش جای مغازه زمين تجاری
صنــعتی 40 ،متری با ملکيت ،در
بهترين نقطه مجتمع صنعتی بهشتی
09198116305

استخدام

استخدام

استخدام

استخدام

استخدامی

اللجـين

امالك نيکان

آرامگاهبوعلي،بلوارخواجهرشید
پايـــین تــر از اداره امـــاکــن

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

ت.ت.م

ت.ت.م

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

ت.ت.م

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

ت.ت.م

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع
تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

ت.ت.م

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع
تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

09913055029

دعوت به همکاری شرکت بهين پخش
شرايط

سرپرست فروش

حداقل دوسال سابقه کار مرتبط+ضامن معتبر

1نفر -آقا

حقوق قانون کار+بيمه+حق سمت+پورسانت

فروشنده حضوری

حداقل دوسال سابقه کار مرتبط+ضامن معتبر

6نفر-آقا

حقوق قانون کار+بيمه+پورسانت

راننده با ماشين

آشنا به کار پخش -دارای خودروی کاميونت مسقف+ضامن معتبر

2نفر-آقا

توافقی

توزيع کننده

آشنا به استان همدان -حداقل دوسال سابقه کار+ضامن معتبر

2نفر-آقا

حقوق قانون کار+بيمه+اضافه کاری

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

صندوقدار

کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری-
حداقل دوسال سابقه کار مرتبط+ضامن معتبر

1نفر -آقا

حقوق قانون کار+بيمه
+اضافه کاری

آدرس :هـمدان -جاده کرمانشاه -بعد از ميدان صداوسيما -ساختمان هگمتان بار -طبقه سوم
شماره تماس جهت هماهنگی 081-34271641:ارسال رزومه به واتساپ09373555636:

نهايتـ ًا تا يک هفته بعد از چاپ آگهی امکان مراجعه وجود دارد

با سـاعت کاری  12( :ظهر تا
 6عصر) ( 9شب تـا  1شـب)
(ساعت تمــاس  18تـا )21

38338277

به يک نفر نيروی آقا جهت کار در
انبار گل،محدوده سنی  20الی 40
سال ساعت کاری8صبح الی،22

حقوق روزانه  40هزار تومان
(افراد سيگاری اكيداً تماس
نگــيرند بـــه هيچ عنوان)
09182178805

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

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

1نفر -آقا

به دو نفر نيرو جوان آقا جهت
کـار در فروشگاه مواد غذايی
جـهـت چـيدمان نيازمنديم

عالی نيازمنـديـم

 09033295999فرنيان
به يک نفر فروشنده
خانم جهت کـار در
فروشــگاه ظروف
آلومينيوم نيازمنديم
09183187507

(مــحیط کــام ً
ال زنــانه)
(تســـویه هــفتـــگی)

09188147377

نيازمنـد فــروشنده
و جوشـــکار درب و
پنجــره ساز با حقوق
بسيار عالی جهـت کار
در فروشگاه آهن آالت

09390961904

به يک همکار خانم
مسـلط به فتوشاپ
و اتـوکد نيازمنديم
به تعـدادی هـمکار به یـــک حــسابدار
(شهرکمـدنی)
خانم جهــت کـار مجربجهتحسابداری 09025204949
كارهایدامینيازمندیم
توليدی  -حـوالی
ميدان سيلو نيازمنديم

09186084972

09188127050
 09183079355حسينی

استخــدام منــشی

به یک نفر همکار خانم جهت انجام امور دفـتری و
حسابداری با حقوق ثابت ماهيانه  1/000/000تومان
 +پورسانت همراه با بيمه تأمين اجتماعی نيازمنـدیم
جهــت کــسب اطالع از شــرايط کلمة استخدامی
را به خــط  09189082004پيــامک کـــنيـد.

بـه تــعــدادی نــيـــروی
خــانم وآقــا جهـتكــار در
توليدیكيک وكلوچه مـرادی
نيـــازمنـــدیم09183122022

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

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

حسابدار

کارشناسی و کارشناسی ارشد حسابداری-
حداقل دوسال سابقه کار مرتبط+ضامن معتبر

09190223160

حرفـه ای با درآمد

09121456067

نيــازمنـديم

09370501751

با حقوق باال و همراه با سرويس

09181102001

به  2نــفر نيــروی کار
خانـم جهت کارگاه نقاشی
در شهـر اللجين نيازمنديم

(حقوق روزانه  45/000تومان)
(ساعت کاری  8الی )18

09187137688
09182202820

به چنـد نفر خانم و آقا
جهــت کار در کارگاه
توليــدی در اللجين با
سرويس رفت و برگشت
با حقوق عالی نيازمنديم
09188138012

نيـازمند تعدادی
نيروی خـانم در

کارگاه دوغابی جهت

شستشو در اللجين
09183199025

پــذ يـــرش
آگــــهـــی
نيــازمنـدی هـای
هـمـــدان پيـام
تا ساعـت  18عصـر
مــی بـــاشـد
081-38264400

به تعدادی راسته دوز خانم جهت کار
در توليـدی بچگــانهای نيازمنديم
آدرس:همدان ،شهــرک مــدنی
09101538641-09182102232

همـدانسرويس

به تعدادی سالن کار و
نيروی خدمات آقا
آدرس:هــمدان،
ميدان عباس آباد،
باغ رستوران ساحل

به یک نفر همکار آقا یا
خــــانم ماهر به نقاشی
(زیر لعـابی) روی سفال
در اللــجين نيازمندیم

گروه تاسيساتی و تهویه مطبوع

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

سمت

رشته تحصيلی و سوابق کاری

تعداد

حقوق قانون کار+بيمه+
حق سمت+اضافه کاری

به تـعدادي مزديدوز ماهر
مانـــتو نيـــازمنديم
کار دائم و ساده با تيراژ باال
تسويه هفتگي بدون تعطيلي

به تعدادی ويزيتور

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

نمايندگی انحصاری محصوالت مولفیکس ،پاپیا ،تـنو ،محــــصوالت
رويال ،سانديس ،نادی ،مربای شانا و دماوند جهــت ارتــــقاء الين
فروش و اداری خود از واجدين شرايط استخدام به عمل می آورد.

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

جهت همکاری نيازمنديم

توجه

دعــوت به همــکاري

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

با حقــوق روزانــه
 70هــزار تــومان
09189095285

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

38250479

به  2نفر جوشکار
نيــازمـنديم

به يک نفر حسابدار
با تــجربه خـانم
بصـورت تمام وقت

توجه

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

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

به تعدادی نيروی
سالـن کـار آقـا
09027125530
جهت کـار در باغ
رستوران نيازمنديم به يک سـرمايه گذار
جهتتوليدوتوسعهی
ميدان عباسآباد،
باغ رستوران ساحل کفشزنانهنيازمنديم
09189500589
09366171490
(ترجيح ًا حرفه ای و گروههای چند نفره)

به تـعدادی لـعاب
کار ماهر خانم جهت
ميناکاری نيازمنديم
09038112941

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

09128282938

به تعدادی نيروی خانم
جـهت انجام ميناكاری
(لعـاب) برروی سفال
در منـزل نيازمـندیم

كـار در منزل

نيازمنــد منشی خانم
با روابــط عمومی باال
جهت کار در دکوراسيون
داخــلی بــصورت
تمام وقـت مـی باشيم
09129749824

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

(لطف ًا غير سيگاری)

09182127030

09180069047

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

خیابـــان مــهدیه
فـــست فـــود
پـــدر خـــوب

از خــانمــهايـی کـه
مهارت سنگ دوزی و منجوق
دوزی روی لباس را دارنـد
دعوت به همکاری مینماييم

به  2نـــفــر
پــرس کار ماهر
با داشــتن مهارت
جوشکاری نيازمنديم
09183117257

به چــند نـفر
جــوشکار ماهر
نيــازمنـديم
09189090249

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

فست فود نيازمنديم

(حقــوق مـکفی)
09183080645

09129174828

09212606839

كار در منـزل

جهت کار در کارگاه بلوکزنی
واقع در شهرک صنعتی بهاران

به چــند نفر چرخکار
مــاهـر و تکميلی کار
خــانم جــهت کار در
توليدی مانتو نيازمنديم

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

به يک سالن کـار
جهــت کـار در

به دو نفر پيک موتوری
جهــت کـــار در
فستفود نيازمـنديم

38237263-38237261

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

09188111561

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

همـدان نيازمنديم

09365523825
09307079590

نيازمنــد همـکار خانم
با ظاهری آراستـه جهت
همـکاری با انتشــارات
جهت چاپ ونشر کتاب نظام
مهندسی معماری مسلط به
کار تايـپ و کامپيـــوتر

ساعت تماس -وقت اداری

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

بـه  3نــفر آقـا به یک نفر باتری ساز
جـهت رنگ پاشی و جهــت كــار در
بسته بندی سفال در مغــازه نيـازمندیم

فوری فوری

نيازمند اکيپ
بلـوک زنـی

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

 -1به دو نفر نيروی آقا ليسانس
حسابداری با دو سال سابقه بيمهای
-2يــک نفر جـهت انـجام
امور خدماتی با تحصيالت

(اللجين)خيابان وليعصر
09198693880

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

09182207078

نيازمنديم (باحقوق و مزايای عالی) همچنين با فروشندگان خانگی و تلگرامی همکاری می شود 09120935467

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

فروش در بيمه ايران

استخدام چنـدين نفر دست فروش برای فروش انواع محصوالت خصوص ًا آرايشی  -بهداشتی با حاشيه سـود باال

سرپرستی بيمه دانا

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

نماينده و مشاور

09393815313

09182058898

نيازمند يک نفر منشی خانم جهت کار
در دکوراسيون داخلی (ساعت کار 9
الی  13و  16الی ()19حقوق ثابت و
پورسانت از فروش و جذب مشتری)

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

استــخدام

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

مراجعه حضوری

آدرس :همدان ،خيابان طالقانی ،مجتمع
ايران زمين ،واحد  ،11پوشاک توليکا

آگهیاستخدام

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

همدان ،چهار راه شريعتی ،مقابل هتل مرمر 09128119093

به يک نيروی پيک موتوری جهت
رستــوران نيازمنديم (ساعت
تماس  19الی 38211161 )23

(با روزی  2سـاعت كار)
09183509916

فروشنده خانم (حقوق  +پورسانت)

ت.ت.م

به دو نفر کارگر ساده آقا جهت
کار در شرکت توليدی پودرسنگ
نيـازمنـديم 09183110621

به يــک فروشنده
خانم جهت همکاری
در مــغازه گياهان
دارويـی نيازمنديم
09180127040

به تعدادی چرخکار،
وردسـتچرخکـار
وسـط کـار و اتـو
تکميلیزننيازمنديم
09188803185

به يــک نــفر خانم
با روابط عمومی باال و
مسلـط به زبان فارسی
جــهــت کــار در
يک موسسه نيازمنديم

به تعــدادی نيــرو
در فــروشگاه پوشاک
زنـانه توليکا نيازمنديم

به تعـدادی چـرخکار و
وردست چرخکار به صورت
زيـرچرخـینيازمنديم
تسویه نقدی – كار دائم
ميدان امام حسين (ع)

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

09181072530

09127995966

09378185004

09038122527

09180014081

به يـک کارگر ساده خانم يا آقا جهت
کار در کارگاه سفال سازی در شهر اللجين
نيازمنـديم ( سـاعت کاری  8الی )18
09188146113

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

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

يک قطعه باغ 1200متر واقع در
حيدره باالی شهر ،با چشمانداز
زيبا ،دارای مجوز استخر و فنس
و ديوارکشی ،بر جاده انـواع
درختان ميوه (قيمت توافقی)

ت.ت.م

فـــروش

ساعــت تـماس
فقط  16الی 18

به يک نفر جهت تعويض تاير
سـنگين با دستـگاه جديد
نيازمنديم 09378185004

يــک کافیشاپ معتبر
واقـــع در همدان به
نيروی کار نيمهحرفهای
و ساده آقا و خانم جهت
همکـاری نيازمند است
09396751704

بــه يک نفر کارشناس
خــانم در رشته شيمی
و يـک نفر خانم در رشته
مکانيک جهت فعاليت در
آزمايـشگاه نيازمنديم

09182093639

09019230797

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

09187128010

09188175170

جهت نگهبانی دائم شبانه
روز با مسکن ترجيح ًا زن و
مـرد مورد نياز می باشد

فــوری
به تعدادی خانم اتوکار
وردسـتچرخـکار ،در
توليدی مانتو نيازمنديم

به تعـدادی پيک موتوری جهت
کار در تهيه غذا نيازمنديم (حقوق
تــک شيفت  600هزار دو شيفت
09910544322 )1/200/000

به تعـدادی خانـم جهت کار
در کـارگـاه مجسـمه سازی
گچی با حقوق ثابت نيازمنديم

به يــک شــاگــرد ســاده
و نـيمه مــاهر جهــت کـــار
در رنگ کاری صنايع چوب نيازمنديم

به تعدادی کارگر جهت کار در
کارگاه دوغابی در شهر اللجين
نيازمـنديم 09183157994

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

بلـــوار ارم راه استخر
عبـــاس آباد جــنب
رستـــوران بـــاغ ُرز

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

09186316313

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

فروش باغ

فــــروشفــوری
بــاغ انــواع مــيوه

به يــک شــــاگرد
نيمه ماهر  MDFنيازمنديم

فرصــت شـغلی
جذب نيرو پاسارگاد
09186780042

بــه تعـدادی راننده مجـرب
با اتومبيل جهت کار در آژانـس
بهشتی نيازمنديم 09189051091

به يــک هــمکار خانم
فارغ التحصيل رشته حقوق
نيازمنديم 09039835694

ت.ت.م

فــروش يــک باب
مغــازه تجاری واقع
در کــوچه مشکی به
متراژ  300متر (محل
قبلی باشگاه ايرانيان)
09122229876

09188128272

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

09370047407

(قيــمت تــوافـقی)

به يـک نفـر شاگــرد
مکانـيک نيــازمـنديم
09188141875

به يک شريک و سرمايه گذار
جهــت کشت سيب زمينی
نيازمنديم 09183122907

به تعــدادی خـانم و آقـا
جهت کار در سراميک نيازمنديم
09183077356

به يــک حــسابدار خانم يا آقا
مسلط به برنامه هلو بــا سابقه کار
واقع در ميدان باباطاهر نيازمنديم
09186055528

09216106692

09183127754

09185067442-9036238525

ت.ت.م

یـــک بـــاب كارواش
باتجهـــيزاتكـــامل
ابتدای بلـوار بهــشت

به تعدادی چرخکار ،وردست ،اتـوکار،
دکمه مادگی زن ،مزدی دوز ،آقا يا خانم
در کـار مانتو با آموزش کامل و تسويه
نقـدی نيازمنـديم 09130939230

09374140336

(حـوالی ميــدان امــام)

سفــال 09188123109

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

اجاره کارواش

يک قطعه زمين کشاورزی به
مساحت حدود ًا  38هــکتار
واقع در جاده تهران جز اراضی
روستای روعان که دارای سند
مالکيت و پروانه آب میباشد
بــه فـــروش مـیرسد.

به يک همکار خانم آشنا به امور
خدماتی کافی نت نيازمنديم

به يک منشـی خانم جهت کار
در شهرستـان بهار نيازمنديم

به يک همکار ماهر و نيمه ماهر
کابينت و کمد ديواری نيازمنديم
09186103341

به يک نفر نيروی رنگ کار ماهر
چـوپ در همدان نيازمنديم
09188378259

به يک فروشنده خانم نيازمنديم
حقوق پايه  800/000تومان+
پورسانت 09365388164

بهيکنفراپراتورخانمياآقاجهت
شيفت بعدازظهر از ساعت  14الی
 21شب نيازمنديم 09183470591

ت.ت.م

 69مــتــر آپـارتمان سال 82
قيمـت  400ميليــون به فروش
مــیرسد 09395422677
فرهنــگ جنب داروخانه حکيم

خرید و فروش-رهن و اجاره

معاوضه،مشارکتدرساخت
تلـفن38 321 666 :

به تعدادی نيروی لعـاب کار
با تجربه و تميز کار نيازمنديم

به تعدادی چرخکار و اتوکار و وردست
چرخـــکار خانــم نيازمــنديم

به يــک نفر کارگــر
ساخـتمـانی نيازمنديم
09188141875

 10نفر خانم و آقا برای کارگاه

بابا ساندويچ انواع ساندويچ های سرد

امـالک

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

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

شماره 2559

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

ت

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع
تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

با نوبت

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

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

لوله باز كنی
با فنـر بـرقی
اميـــر

09185045643

بــورسانـــواع

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

09180054172-09189073298-32747197

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

قالی های شما را از لحاظ كيفيت و كميت تضمين 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

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

خـريد و فروش
پالتهاي چـوبي
و پالستيکي و انواع
بشکه در محل شما
به قـيـمت روز

مبـل بچهگانه
در طــرحها و
رنگهایمختلف

انـواع سفارشات
پذيـرفته میشود
(زيـر قيمت بازار)
 09391193361وكيلي 09308983251
فـــروش انواع لوازم برقی

آيفون يک طبقه صوتی  135هزار تومان آيفون تصويری  2طبقه  600هـزار
دستگاه ديجــيتال  110هزار تومان
المپ  50وات کم مصرف  15هزار تومان
گوشی تلفن ثابت  65هزار تومان

آيفون يک طبقه تصويری  350هزار تومان

آيفون 2طبقه صوتی  175هزار تومان

محافظ يخـچال  50هزار تومان

09182117955

آدرس :همدان،خیابان باباطاهر کوچه سماواتیان

مجری كليه 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

ش خدمتکار سالن کار ظرفشور برای مجالس های شما
پذيرايی پيش

ــرو جهـت پـرستاری
*تأميـــن نيــرو

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.

کروز کنترل و کالچ هوشمند اتوماتيک

اولین و تخصصيترین مرکز آپشن خودرو در غرب کشور
نصب و خدمات كالچ هوشمند اتوماتيک ،كروز كنترل ،هند كنترل ،آني گرما ،كالچ ترمز دوبل

كالچ هوشمند اتوماتـيک

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

حـــــس راننــــدگي اتوماتيك
راننــــدگي آســان بـراي بانوان

کروز کنترل :سيستم تثبيتکننده سرعت خودرو بدون نياز به فشار پدال گاز
آني گرما :قطعه تکميلکننده سيستم بخاري خودرو پرايد
کالچ ترمز دوبل :سيستمي که جهت آموزش رانندگي نصب ميگردد.

در تلگرام و اینستا همراه ما باشید @autoclutch_vejdani

www.aetgroup.co www.iranclutch.org

فــروشـگاه
تجهــيـزات
آشپـزخـانـه

عامليــتانحـــصــاري8101
(مهندس وجداني) در غرب كشور

09188510521-09188523897

شيرآالت،روشوییكابينتی،توالت فرنگی
نگ ،هود،گاز ،ش ر
انواعسينگ،
آدرس :همــدان،ميـدان مدرس،
نقـد و اقـساط
جنب بانک صادرات ،فروشگاه لشکری

38268371-09188118286

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

هيچ شعبة دیگری در سطح استان همدان ندارد و تمامی شور

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

شرکت خــدماتی نظــافتی پـدرام ()11679

09189028401-09181070367

قاليشویی ایران زمين
هس
ی
ش
ت
شاید ا ن بار ربنده ما ید

حبـيبيان

جه
و

ساعت تماس  16الي 20

(ه

0918 813 0531

از بنايی  ،سيمان ،گچ کاری  ،سنگ ،

مرا

پذیرفته ميشود

تعــمــير
سا ختمـا ن

رف
ع نم و

نشتی

ه تأ

وام

09035340232

09190403354

09183117257

مین

انواع ظبط و باند فلش خور خانگی  150هزار تومان
جاروبرقی  380هزار تومان
انواع مودم های  160 WIFIهزار تومان
چايی ساز  165هزار تومان
انواع تلويزيون های  29-21-14اينچ معمولی 09182117955
اتوبخار  125هزار تومان
ميز تلويزيون در مدل مختلف آدرس :همدان،خيابان باباطاهر کوچه سماواتيان

ضمانت
09186075921

با کيفيت عالي و تضمين

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

فـــروش انـــواع لــوازم بــرقی

به  2نـفر ضامن کارمند رسـمی
بدون گواهی کسر از حقوق تنها
(معــرفینامه ،نامه کارگزينی
آخــرين فـيــش حقـوقی
و کپـی شناسنامه و کارت ملی)
با پــورسانــت عـالی برای
نماينــدگی بيـمه نيازمنديم

رنگ پالستیک متري  3500تومان

آدرس :میدان شیر سنگی
ابتدای دوازده متری سنگ شیر

به علــت تـغــيير
شغــل کلـيه اجناس
مغازه لباس فــروشی
يک جا با قيمت مناسب
به فــروش میرسد

مصا

 09183132985-32528787مسلم

باپورسانت نيازمنديم 09356670725

رنگ روغني متري  4500تومان

فروش انواع رنگدانههای
لعــاب MT60 ،انــواع
اپک و جوهر سيــاه قلم

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

آدرس :سر گذر ،حالجخانه پالک5

09187089782
09358199394

به يک ضامن کارمند يا جواز کسب دار

جهـــت اخـذ وام  15ميليونی

نقاشي ساختمان

فروشگاه لعاب
فيــروزهای

09187001775

لح)

با  20درصد باالتر
از قیمـت واقـعي

فـرش هــای
نو و کهنه شما را
خــريـداريم

وام تسهيالت

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

09187051103
برادران ياسايی

گــاز رســاني
غــــالمــــي
کلي و جزئي و جا بجايي

عالءالدين

با مجـوز رسمي از سازمان آموزش فنيوحرفهاي كشور

09180012486

وتفکيــککنــتور

ت.ت.م

دا ممنوع
تماس تبليغاتی اکيدا

خریــدار انـواع
فـرشهاي كـهنه

بازار فرش

09187125336

نقــاشی ســاختمان
قيــمت منــصفانه
09187113894

مسـکونـی نو و در حد نو در
ابعاد مختلف (جاده کرمانشاه)

ت.ت.م

32515783

09186752915

خــرید و فـــروش
انواعكــانـکسهای

آمــاده عقد قرارداد
با شـرکتهای دولتی و
خصوصی و ...میباشد

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

دستبافت و ماشينی
شما را به باال ترين
قيــمت درمحل
خــريــداريم

(با باسکول ديجيتال)

081-38212426

 5تـــن 200

با  14سال سابقه درخشان

09185413798

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

فرشهای كهنه

بهبــاالتــرین
قيمت در محل

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

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

بازار فرش

خـــريـدار
ضــايـعات و
لوازم منزل شما

بـــهتـرين
خــريــدار

نقـا شـی
ساختمان

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

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

09332084007-32515469
09189094263

09188121232

حمل و نقل رایگان
09198856490

آموزشگاه مراقـبت
زيبـايی مـاهـک

ايسوز و يخچالدار

آموزشگاه تعمیرات موبایل

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

كلــيه لــوازم منزل ،مغازه
ادارات شــما را خـریداریم
( یخچال ،لباسشویی ،بخاری،
تلویزیون ، LEDفرش ماشينی
و دســت بــافت ،كــابينت)

آلومينيوم خريددرمحل

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

امانـت فروشی سعادت

خــريدار انواع
ضايـعات آهـن و

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

09189117269-09189117262

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

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

09188139446

فروش اقساطی سکه

( 16الـی 09378185004 )18

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

امــانت فـروشی اهـورا

نصب کاغذ ديواری و بازديد رايگان
آلبومها در منــزل شما با قيمت
استثنايی(مهرابی)09115609790

کار در آپاراتی ماشين سنگين
با دستــگاه ساعت تماس

فروش  4عدد تخت سايهبان دار طرح
آالچيق فلزی نو  8نفره 6 ،نفــره4 ،
نفره بسيار شکيل تکميل شده جهت باغ
سفرهخانه قليان سرا 09198116305

به يک مــجوز دبـستان و
پيشدبستانی پسرانه نيازمنديم

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

09335804094-09183118767

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

متـــفـــرقه

متـــفـــرقه

متـــفـــرقه

ت

امانتفروشيسعيدخریدارفرش
دستباف ،تلویزیون ،یخچال و...

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

خریـدارضایعات

تعميرات مبل
تعميرات انواع
مبلمان راحتی
کالسيک ،استيل

ضميمه رايگان شماره  3476روزنامه همدان پيام

3

متـــفـــرقه

و
جه

امانت فروشی

خـــریـــدار
ضایعات و آهن

خـــریـــدار
ضایعات و آهن

تعــميرات

ایمیل ارتباط با نیازمندیها niaz@hamedanpayam.com

يکشنبه  29ارديبهشت ماه سال 1398
شماره  2559ضميمه رايگان شماره  3476روزنامه همدانپيام
www.Hamedanpayam.com
ايميل نيازمنديها niaz@hamedanpayam.com

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

سايـه گشـــت

تخـريب ساختمان گروه معـماری کالسکه چوبی
مفتخر است جهت رفاه حال مشتـریا ن گرامی
وخـاکبـرداری
خدمات گروه خود را با شرایط ذیل انجام دهد.

تـــور یــــک روزه
قلعه رودخان-ماسوله

اتوبوس  ،VIPبيـمه،راهـــنـما

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

حرکت 9 :خرداد ماه

09182116150-09188114313
گـــروه صنـــعتی الـــوند

حرکـت 13 :خرداد

اجرای سقفهای شيروانی

@sayehgasht

09186133466-09189002570

38265051-38265052-38264067

دوره اول متـوسطه

نقاشي ساختمان
رنــگ روغني ،پالستيک،
مولتـی،كناف ،اكروليک،
با بــهتر ین کــیفیت
و نـازلترين قـــيمت

09104485919

در پایههای :هفتم هشتم نهم

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

دبيرستان پسرانه غيردولتی ايرانيان

 -1همدان ،خيابان هنرستان ،جنب صندوق بازنشستگی کشوری دبيرستان ايرانيان
 -2خيابان مهديه چهارراه پژوهش دبيرستان خرد

تلفن تماس:

38330537-38371943-09183192565

شرکت خدماتی الماس کاران يکتاجم

*کاربينی منازل (موقت و دائم)

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

*پرسنل تحت پوشش بيمه مسئوليت میباشند
به تعـــدادی نيـــروی خــانم و آقا
مجـــرب نيـــازمنـديم 32515429

حق گو 09211244924

32534548
09183133944

خــريــدار انواع
فــرشهــــاي
کـهنــه  20درصد
بــــاالتــر از قـيمت
بازار خرید در محل

09183160361
081 -32529094

سالــنزیــبایــيكــارن

اپيـالسيـون
محيطي مجزا با كادري مجرب

آدرس:همدان ،بر اصلي خیابان خواجه رشید

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

آدرس :همدان ،آرامگاه بوعلی ،ابتدای کوالنج،
مجتمع اداری الماس ،طبقه چهارم ،واحـد 33

آستارا ،قلعه رودخان،ماسوله

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

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

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...

تــور شـمال

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

خـريدار مـلک
بين  300تا 450
ثبتنام مینمايد .ميليـون تـومان

آدرس:

تخ
ـ
ـ
ف
ی
ویژه ــف
بهـ
ـ
ا
ر
ی

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

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

081-32529312-09197720093

INDUSTRIAL GROUP NOVIN BARTAR

گروه صنعتي نوين برتر

اقساط  12ماهه در زمینه اجرای دیزاین منازل
و دکوراسیون و ادارات و ســازمــان ها ،اعم
از کابینت،کمد دیواری،کاغذ دیواری،پارکـت
دفتر مركــزی :تـهران ،خــيابان محــــمودیه
ابتدای خيابــــان الف پایيــن تر از شركت انزو
آدرس :همــدان ،خــيابان گلـزار ،نرسيده
به نيروی انتظامی معماری کالسـکه چـوبی

09199106800-09127651203

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

(باكليهی مسئوليت)
اجاره دهندهی بیل مکانیکی
کــوچــک و بـــزرگ

خدمات:صبحانه ،ناهار(منوی انتخابی)

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

تلفن 10006066 38264400 :

09105398964

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.

توليد کننده انواع درب و پنجره  UPVCو دو جداره
توليد انواع توري پليسه و مگنتي کشويي
آدرس نمايندگی :همدان ،ميدان پروانهها ،بلوار شهيد جهانيان (تپه مصلی)
تعويض درب و پنجره بدون هيچگونه تخريب و خرابي
مجتمع تجاری پرديس ،طبقه همکف واحد  ،4سامانه پيامکی500046034 :
تعميرات هر گونه درب و پنجره UPVC
تماس رايگان با شماره گيری کد *6655*1*13187 # :U.S.S.D
ساخت با دستگاه تمام اتوماتيک و شيشه همراه با گاز آرگون
کليه اجناس همراه با ضمانتنامه کتبي معتبر
تلـفـن08132640912 :
بانازلترينقیمتممکن
همراه ،تلگرام09181072716 :
قاسمي  09219452817-09199015045بـهصورتنقـدواقساط

دستگاه عابر بانک قابل نصب در مغازه ،فروشگاه ،زير پله ،پارکينگ و ...با سرمايه اندک

