www.Hamedanpayam.com

niaz@Hamedanpayam. com

38264400
 38282865تلفن
SMS 10006066

TELEGRAM

تلفن

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

گريل کار

آقا

2

داشتن سابقه کار

باريستا

آقا

2

داشتن سابقه کار

کمک باريستا

آقا

2

داشتن سابقه کار

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

سوخاری زن

آقا

2

داشتن سابقه کار

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

پيتزا زن

آقا

2

داشتن سابقه کار

مدرسه غيرانتفاعی دخترانه
تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

در دو دوره دبـــســـتان و
پيشدبستانی شروع به ثبتنام کرد

با تخفیف ویـژه

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

0920 111 2020

دفتر کارخانه :همدان ،برج پاستور ،طبقه 7واحد7

*همــراه با محيطی شاد برای دلبندان شما
*برگــــزاری اردوهای علمی و تفـريحی
*برگــزاری آزمونهای هفتگـی و ماهـانه

ت.ت.م

شبانهروزي

خريدارضايعاتآهن،آلومينيوم،
مـس به باالترين قيمت در محل

حمل و نقل

09306589032-09186767266

دقت بار

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

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

081-34278090-34278070-09183139435-09183174077

(حتی ایام تعطیل)

3136

081-

09183118683

ارائه سبد
رايـگان

حتی در ایــام تعطیل
تماس تبلیغاتی اکید ًا ممنوع

اســتعـالم قيــمت
به صـورت تــلــفنی

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

نقـاشــي ساختــمان
رنگ روغني متري 4500تومان

رنگ پالستيک متري 3000

تومان( مشاوره و بازديد رايگان)

(با کیفیت و تضــمین)

09372088029

صنایع چوب طهماسبی

*سازنده انواع کابينت های فلز و M D F

*دکوراسيون ادارای و مسکونی و انواع کمد ديواری

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

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

 09100893170 -09183183170موسوي

خيابان بينالنهرين جنب پارک

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

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

34247850
09188150893

صــدور
انواع بیمهنامه

*نصب آذران ديوارپوش(بـه صـورت نقد و اقساط)

09184116737
09185032107

شستـشو و اتوی انواع پــرده متری  1/000تومان
مجـهزبــهتــمــامـیدستگاههای
روزپــیشــرفتـهبرایاولینباردرهــمدان

آدرس :مــيدان امامزاده عبدا ...روبــروی گــنبد
علــويـــان کوچه قصابان ،شرکت شيک پوشــان

081-34246162

نيازمند مجوز آموزشگاه

زبان دخترانه جهت اجاره می باشيم

09185080573

آگهـــی استخــدام

اقدام به جذب نماينـده فـعال در سراسر
استان همدان مینمايد( .مراجعه حضوری)

آدرس :همدان،خیابان سعیدیه باالتر از چهارراه روبروی مسجد سرپرستی بیمه آرمان

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

استــخدام کـارگر در تهران

به تعـــدادی کـــارگر ســـاده ،سالن کار،
سانــدویـچ زن ،آشپز و کمـــک آشـــپز،
جهت کار در رستورانها ،سفــرهخانـــهها،
مهمانسراها و هتلهای تهـران نیـــازمندیم

به تعـــدادی بـــازاریاب یا عالقـمند به
بازاریابی جهت کار در یک دفتر تبلیغاتی
با حــقوق ثــابت و پورسانت نیازمندیم
09908110428-09908110429
08132516048

شرکت خوش نوش همدان
نیــازمند  2دستگاه کامیون
بــاربری با ظرفیت  10تن
با راننـده بصورت قرار داد
پیـــمانی بـــاربری دارد.
متقاضيان در ساعت اداری تا مورخ 98/3/13
به آدرس اين شرکت واقع در کيلومتر  3جاده
فرودگاه ،بلوار شهيد همدانی مراجعه نمـايند.

لوله باز کنی
با فنـر بـرقی
اميـــر

09185045643

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

کـــابـــينت
درخـت سـبز

کليه لوازم مـنزل و
اداری را با باالترين
قيـمت خريداريم

09359769015

استخـــدام بــازاريــاب

بيـمهنـوين

081-38252006

(دارای 3سال سابقه کار مرتبط)

08132516048-09908110428-09908110429

09393155192

شستـشوی انواع پتو فقــط  6/000تومان

استــخدام مــدیر فنی جهت
آژانـــس گردشگری بند(ب) شرکــت بـيمه آرمـان

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

09189105262
 09030974262مرادی

 09184428371لطفی

امانــت فروشی
سعید (پنـاهــی)

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

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

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

09188114102-32717001-32717002

با سبد رایگان

دعــوت به هـمـکاری

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

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

-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

مجهزترين خشکشويی شيک پوشان همدان

فـرش مـقدم

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

09036375560

09183149683 -09381667212

قاليــشـويي اکـبا تـان
تحویل  48ساعت

مجهز به سیستم گرمخانه

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

طــراحـــی و ســـاخت

و اجـرای انواع سازه های فلــزی

سقفهای شيروانی

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

ویالیی ،مسکونی ،صنعتی و مرغداری و آالچیق

 09183121805ناصری 09184111013

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

الـوندبـار

IRAN ZAMIN

استـخدام منشی سـونـوگرافی

آدرس:بلوار امـام خـمینی ،روبروی پلیس امنیت عمومی

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

(حتی ایام تعطیل)

حمل اثاثیه و کاال با کادر مجرب و بیمه کامل

تماس تبلیغاتی اکید ًا ممنوع

اتــو بــار اايـران زمــين

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

بانک اقتصاد نوين مديـريت بيـمه حکـمت استان همدان

32532204-5

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

فـــروش

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

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

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

09188183913

■ 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

09186744496

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

ظریـــفبــار

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

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

الوند

081-38255323
09183082834
تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

دقــت بـار
حـمــل و نـــقل

همراه با وام بانکی

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

در کــــارخانه تــــولیــــد مــواد غذایی

داخل شهر با سرویس رفت و برگشت

طرف قرارداد با فرهنگيان ،بانک ملت و ساير ارگانها

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

سرمـايه گذاری مطمئن
با درآمد حالل و هر مقدار سرمایه

دو زبانه

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

09355547252

طلوع مهر

بدونکیف

فروشگاه آبـانا

به يــک نـيروی
آقــا جهت کار در
دوغـابی نيازمنديم

اقدام به جذب نماینده فعال در سراسر استان همدان مینماید توليد و پخش عمده روشويی
کابينتی ضدآب
آدرس :خيابان شريعتی ،نرسيده به ميدان شريعتی روبروی
09188188891-34201213

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

سالن کار

آقا

3

داشتن سابقه کار

شرکت بيمه حکمت

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

پيک موتوری

آقا

2

داشتن سابقه کار

09211596562

هیچ آرامشی بیحکمت نیست

09181110899

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

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

صندوقدار

خانم

1

روابط عمومی باال و سابقه کار

(جمعآوری در محل)

09183119961

09189127687
09908683710

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

کانترکار

خانم

2

داشتن سابقه کار

 09189012083کلوندی

بــازيـافتی و
کاغذهـای باطله
شما را خريداريم

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

به يک نيروی جوان آقا ظرفشور
جهت کار در رستوران نيازمنديم

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

عنوان شغل

جنسيت

تعداد

09332696034

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

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

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

آدرس :همدان،خیابان طالقاني چهارراه امیرکبیر بیست متري شیرسنگي

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

@ k hanehk arg arhamedan

ضايعات شما

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

09188176407-32522719

09188167660

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

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

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

کيلينک ساختمانی کارينو

به دنبـــال هـــر خــدمت فنی
ساختمان هستید با ما تماس بگیرید

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

لوازم خانگي و اداري شما را
با قيـمت مناسب خريداريم

ثبتنام کالسهاي رايگان و نيمه رايگان
حسابداري ،هنري  ،رباتیک ،برنامه نویسی ،الکترونیک و میناکاری

آدرس:ميـرزاده عـشــقی
جنب تاالر حافظ ،ساختمان انکار
09181112047-38321186

نیــازمنــده تعدادی
کارگــر خــانم و آقا
در کــارگاه دوغـابی
اللجینهمراهباسرویس

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

امانت فروشي
مــهـــدي

بدون پیش پرداخت بیمه دانا
(نماینـــدگیعبــدالملکی)

اعطای نمايندگی بيمه خاورميانه ،دريافت
کـد و ثبـت در بيمه مرکزی امکان فعاليت
در  7شـاخـه ی بيمه ای سرپرستی همدان

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

فـرصـت شغلی تکميل کادر
فـروش و اعطای نمايندگی
بيمه پاسارگاد09185040968

بيـمه خودرو در اقساط
دوازده ماهه بدون سود

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

شماره 2561

ضميمه رايگان شماره  3482روزنامه همدان پيام

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

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

@ bazarehamedan

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

يکشنبه  5خرداد ماه سال 1398

0918 111 1765

09105398964

ایمیل ارتباط با نیازمندیها niaz@hamedanpayam.com

2

پيامک10006066 :
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فوری فوری
به تعدادی مزدی
دوز مانتو ترجیح ًا
آقــا نیـازمندیم
(با حقوق عالی)
09358012986

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

(با حقـوق بـاال)
09368115396

ت.ت.م

به  2نـفر شاگرد
جهـت کـار در
تعويــضروغنی
و کــــارواش
نيــازمــنديم

ت.ت.م

09370501751

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

ساعـــت تــماس 9 :صبح الی 18
38371553-09028115859

آدرس:هــمدان،
ميدان عباس آباد،
باغ رستوران ساحل

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

6

ظرفشور

آقا

2

-

نيــازمنـديم

پــذيـرش آگـهی
نيـازمنـدی هـای
همدان پيام تا ساعت
 18عصـر می باشد
081-38264400

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

5

پيتزا زن

آقا

1

-

به تعدادی سالن کار و
نيروی خدمات آقا

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

4

کانتر کار

آقا

2

-

09188146900

به تعــدادی نقاش
ساخــتمان ماهر به
طوردائمنیازمندیم
09186767710

09180069047

به يک همکار جهت کار در
مشاوره امالک (ترجيـح ًا
با سابقه کاری) نيازمنديم
ساعـت تماس 9 :الی 13
 16الی 20
09187024172

به تعدادی ويزيتور

حرفـه ای با درآمد
عالی نيازمنـديـم

 09033295999فرنيان

آگـــهی جـذب نيــرو
يک شرکت توليدی جهت تأمين نيروی انسانی مورد نياز
خود به افرادی با شرايط ذيل جهت همکاری نياز دارد.

واجــدين شرايط میتوانند درخواست خود را ظرف مدت
يــــک هـــفته از تـــاريخ درج اين آگهی به آدرس
 s herk at es t ek ht am1 5 @ g mai l . c o mارسال نمـايند.
تحصيالت

سن

رديف

تخصــص

1

برقکار دارای تجربه
برق عمومی يا صنعتی

حداکثر
ديپلم
فوق ديپلم 30

2

نقشهکشی صنعتی

فوق ديپلم حداکثر
يا ليسانس 35

جنسيت
مرد

تجربه و آموزش

حداقــل  4سال سابقـه کـار
الزامی می باشد مدرک آموزشی
اولــويت محـسوب میگردد

تسلط به نرمافزار های نقشه کشی
مرد/زن داشــتن ســـابقه کـــار
اولويت محـسـوب مــیگردد

توضيح اينکه متقاضيان می بايد بومی و ساکن استان همدان باشد

به تــعـــدادي

نيروي کار آقا نيازمنديم
شرایط سني 18 :الي 27
081-38385996

09188117550

آموزشـگـاه
زبان جهانگرد

به تعدادی مدرس زبان

(خانم يا آقا) نيازمند است

081-32530078

به یـک نفر مدل خانم
جهت همکاری نیازمندیم
سايــز 36 :الی 38
ســـن 18 :الی 25
قــــد 170 :به باال

تمامـی عـکس ها با حجاب و مطابق
قوانين جمهوری اسالمی گرفته ميشود

09356577450

به چند نفـر نيـــروی آقا
جهت کار در کارگاه سفـال
(دوغابی) واقع در شـهرک
صنعتی اللجين نيازمنـديم
شرايــط سنـی 20 :تا  35سال
با حقوق مناسب مراجعه به صورت
حضوری /ترجيحا دارای ماشين
09362930372

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

به تعـدادی نيروی کار
آقــا يا خــانم جهت
کــار در کارگاه سفال
واقع در شهرک صنعتی
اللجـين نـيازمنديم
09188123109

استخدام نيروی خانم

جهت فيروزه کوبی ،ميناکاری
عروسک سازی ،کيف دوزی

با حقوق و مزايای عالی
081-38251515
081-38270620

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

حقوق ماهيانه  900/000تـومان

09183189146

يک رستوران معتبر جهت تکميل کادر پرسنلی
خود از افراد ذيل دعوت به همکاری می نمايد:
تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

3

سوخاری زن

آقا

1

-

ترجيـح ًا آشـنا به
فتوشاپ نيازمنديم

به چــند نـفر
جــوشکار ماهر
نيــازمنـديم
09189090249

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

2

آشپز(ايرانی کار)

آقا

1

ماهر

با حقوق
و مزايای
عـــالی
+
بـــيمه

به يک سـرمايه گذار
 09125696313جهتتوليدوتوسعهی
به  2نفر خانم جهت کفشزنانهنيازمنديم
کار در آتليه عکاسی 09366171490

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

کارت تردد بر عهده ماست)

پيــک مــوتوری

 5نفر

کبــاب پز مـاهر

 1نفر

سالن کار خانم يا آقا

 2نفر

(مـــحدوده اعـــتمادیه)

09123843875-09185920025

به يک همکار خانم به چنـد نفر آقا و
با تــــجربــه خانم جهت همکاري
جــهت کــار با بيـمه نيازمنديم
در بوتيــک زنانه
واقـع در خيابان
پاستور نيازمنديم

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

1

سالن کار (گارسون)

آقا

5

-

09189070602

09120636961

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

09375500109

09121456067

پارهوقت و تماموقت
مدرك دیپلم به باال
09182168529
09187047123

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

رديف

سمت

جنسيت

تعداد

شرايط

توضيحات

به تعدادی ظرفشور
کمـک آشپـز و يک
آشپز ماهر نيازمنديم

ساعت کاری  8صبح الی 22:30

*حقوق کبابزن ماهيانه 1/500/000 :
*حقوق کارگر ماهيانه1/200/000 :

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

يک رستوران مـــعتبر
جهت تکميل کادر خود به
افراد ذيل نيازمند اسـت

مراجعهحضوری:شهرکالوند
خیــابانشــهیدصمریشاد

09189148838

به يــک کبـابزن و
يک کـارگر جوان جهت
کاردر تهيه غذا نيازمنديم

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

بيمه آرمان (مراجـعـه حضوری)

09183185594

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

بــهتــــعـــدادی
مــزدی دوز مانتــو و
کمکبرشکارنیازمندیم
(تسويه هفتــگی)
و کـــار دائـم

به تـعـــدادی
اتـو کار و وردست
چرخکار و چرخکار
خـانم نـيازمنديم
09182128014

09192750340

اللجين روبروی ايستگاه مينیبوسها

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

به يـــک نـــفر کـــارشناسی
فـروش آقا و يک نفر حســابدار
آقــا ترجيحا با سابقه2سال بيمه
(مدرک تحصيلیليسانس)نيازمنديم
آدرس :همدان،خيابان سعيديه باالتر
از چهارراه روبروی مسجد سرپرستی

09185436804

09126839155

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

سرپرستی بيمه آرمان

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

09189137356
09183190469

(تسويه هفتگی ،کار دائم شهرک مدنی)

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

(ساعت تماس 9:الی  13و 17
الی 09188186275 )22

به يک شاگرد ماهر
نانوايی لـواشـی
و شاگرد نيازمنديم

بــرای تکميل کادر خود به
تعدادی چرخکار نيازمند است

حقــوق :پـورسانتی و توافقی
ســاعت تــماس 10 :الی 13

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

به يک اپراتــور جهت
آژانـس تاکـسی تلفنی
وحدت نيازمنديم حقوق
ماهيانه 450/000تومان

به تعـدادی آقا يا خانم
بـازارياب با سابقه کاری
مسلط به صنف ساختمان در
زمينهآسانسورنيازمنديم

به يک نفر حسابدار با
تجربه خانم بصورت
تمــام وقت جهت
همکارینيازمنديم
09190642552

با مزايای عالی +سرويس رفت و برگشت

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

به يک نفر همکار خـانم
آشنــا به نرمافزار هلو
جــهت کار در کارگـاه
خدمــات  M D Fحوالی
چهـارراه بابک نيازمنديم
09196100571

09189096861
09189130427

شرکت تعاونی
کيـف جـوان

09393815313

09182058898

به دو نـفر ريختگر
آقــا جـهت کار
دوغابی نيازمنديم

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

38394454

081-32511199
09353986977

به چنـد نفر شاگرد
جهت کار در نصب
آسانسور نيازمنديم

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

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

(با حـقوق عـالی)

سالن کار خوش برخورد و يک
نفر ظرفشور جهت فـعاليت در
يک رستوران سنتی نيازمنديم

09183184084

مراجعه حضوری

09366791553

فـــوری

به تعدادی چرخکار ،مانتو دوز
وردست ،اتوکار ،تکميـلـی زن
مـــزدی دوز و بــيرون بر
ترجيح ًا خانم نيــازمــنديم

فروشنده خانم (حقوق  +پورسانت)

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

(اللجين)نيازمنديم09183106084

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

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

به يک کــارگـر معمـولی
جهت کار در باسکول نيازمنديم
09187128183

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

09181116721

به 2نــفر نيروی خانم جهت
بســته بندی گــز و شکالت

همدان ،چهار راه شريعتی ،مقابل هتل مرمر 09128119093

به تعدادی نيروی کار آقا
جهت بارگيـری و تـخليه
09185087030
محصــوالت کشاورزی
به يـک نفر سرآشپز حرفهايی
يــک نفر تخته کـار ،دو نفر (يونجه و کولش) نيازمنديم

09186133394

به تعــدادی نيــرو
در فــروشگاه پوشاک
زنـانه توليکا نيازمنديم

به چند نفر نيروی
ماهر جهت کار در
کارواش نيازمنديم

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

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

به يــک شاگرد ساده
برای کارگاه  C N Cساعت
کاری  8صبح تا  6حقوق
ماهی  1/000/000محــل
کــارفلــکهمريانجرده
سنی  16تا  23سال نيازمنديم

به دو نفـــر نيــروی ســاده
جهت  M D Fکــارینيازمنـديم
(ترجيــح ًا ســن زير  25سال)

09390961904

به يک کارگــر آقـا
جهت کار در مـرغداری
با خانواده نيازمنــديم
( تمــام اتوماتیــک)
09188167810
09188121290

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

نيازمنديم 09188136575

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

09190711472

به يک نفر برشکار
ماهر و يک نفر نيمه
ماهر جهت کارگـاه
 M D Fنيازمنـديم
09036065956

فرصــت شـغلی
جذب نيرو پاسارگاد
09186780042

ت.ت.م

(با در آمـــد مــیلیونی)

09182221323

ت.ت.م

09188170069

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

به يــک نــفر آشپز ماهر آقا
در تهـيه غـذا نيـازمنـديم

نيازمـند جوشـکـار
درب و پنجـره ساز و
فروشنده آقا با باالترين
حقـوق در همـدان

ت.ت.م

بنچاق قدیمی (قیمت توافقی)

به يک جوشـکار لوله وآشنا به
تأسيسات آب و فاضالب بصورت
دائم نيازمنديم09187021656

به يــک نفـر چوپـان گـله سالی
دوازده ماه دائم با حقوق عالی با مکان
و غـذا  20کيلومتری همدان نيازمنديم
09371109646

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

ت.ت.م

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

09904005164
34229897

081-32657929

09399820796

به يک نفر نيروی بازارياب آقا جهت

کار در فروشگاه مصالح ساختمانی
نيـازمنـديم 09183146882

به فتوشــاپ و کورل نيــازمنديم
( بصورت تمام وقت)09188177290

به  2نفر نيروي خانم جهت تراش

و شستشوي سفال واقع در اللجين

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

به متراژ  10هزار متر واقع
در بهتــرين نقطه آبشينه
زمین عادی دارای نسق و

به يک نفر خـانم
منشی و دفتردار
در دفـــتــر
بــيمه نيازمنديم

به يک نفر اپراتور آقا جهت شيفت
شب نيازمنديم ( ترجيح ًا بازنشسته)

به تعـــدادی کــــارگـــر
جهت رنگکاری چوب (مــاهـر و
نيمهماهر به صورت دائمی) نيازمنديم

بهيکنفرطراحگرافيکخانممسلط

09019230797

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

فـروش زمين

09188175170

09129730137

09378185004

نيـازمنـديم09121468054

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

ت.ت.م

09181072530

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

به يک تراشکار ماهر ،يک جوشکار
يک سراميـک کار و يک بازارياب

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

نيروجذبمـیکنــد
نيروماهـرونيـمهماهر
نيــازمــنديـم

اميـری 09907562544

در فروشگاه سفال واقع در بلوار اصلی

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

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

کافهکارواشسعيديه

به يک نفر کـارگـر
آپاراتی جهت کار با
دستـگاههای تعويض
تاير سنگين نيازمنديم

نيازمند تعدادی نقـاش کنـاف
ماهر و نيمهماهر نيازمنـديـم

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

به يــک نفر بــازارياب خـانم
با روابــط عمــومی بــاال و
سابقه کاری جهت بازاريابی نيازمنديم
(بـــرج زاگــرس) 38300578

به چنـد نفر هـمکار آقا و خانم جهت
کار در کارگاه دوغابی در شهر اللجين
با سرويس رفــت و بـرگشت وحقوق
مناسب نيازمـنديم 09183157994

محمدی 09361432525

به يک نفر خانم مجرب جهت فروشندگی

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

فــــروشفــوری
بــاغ انــواع مــیوه

اللجـين نيازمنديم 09357734317

ت.ت.م

خرید و فروش-رهن و اجاره

معاوضه،مشارکتدرساخت
تلـفن38 321 666 :

به يـــک هــمکار خانم
با روابــط عــمومی باال
نيازمنــديم 34289451

بـه دو نفر آقا جهــت کــار در
متـفاوتترين مشاور امالک همدان
نيـازمـنديم (کميسيون  50درصد)

به يـک فروشنده خانم جهت کار
در فروشگاه آرايشی و بهداشتی
نيـازمنـديم 09356150393

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

به دو نــفر فـروشنده ی خانم جهت
فروشندگی لباس مجلسی نيازمنديم
مراجعه فقط حضوری خيابان پاستور
روبروی داروخانه قانون فروشگاه هليا

اللجـین
ت.ت.م

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

آرامگاهبوعلي،بلوارخواجهرشید
پايـــین تــر از اداره امـــاکــن

استخدام

استخدام

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

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)

09127995966

استخدام

امالك نیکان

استخدام

استخدام

استخدامی

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 :

متـــفـــرقه

متـــفـــرقه

نقـا شـی
ساختمان

خـودرو

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

راه
(هم

ت.ت.م

مین
تأ

جهـــت چـــاپ و ثبــت آگهـــی استخـــدام
خريدو فروش امالک ،اتومـــبيل و تبليـــغات خود در
فضای مجازی باشماره  09105398964ارسال نمايــيد.

فرصتهای شغلی مناسب خود
را در کانال تلگرام پیدا کنید.

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

bazarehamedan

با نيازمندی های صبح استان همدان به روز باشيد

با نوبت

خیابان شهدا نظربیگ

نـــادری
09186108405

0918 813 0531
ساعت تماس  16الي 20

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

*تأميـــن نيــرو جهت خــدمات

دا ممنوع
تماس تبليغاتی اکيدا

*تأمــين نيــرو جهــت نظــافت

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

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 کالچ هوشمند اتوماتیک ،کروز کنترل ،هند کنترل ،آني گرما ،کالچ ترمز دوبل

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

عاملیــتانحـــصــاري8101
(مهندس وجداني) در غرب کشور

09188510521-09188523897

09187125336

خـــريـدار
ضــايـعات و
لوازم منزل شما
بهبــاالتــرین
قیمت در محل

(با باسکول ديجيتال)

09186752915

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

فقــــط
در منــــزل

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

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

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

فروش اقساطی سکه

با معرفی به کار 09189117269-09189117262 09184122466
فـــروش انـــواع لــوازم بــرقی

بازار فرش

فرشهای کهنه

انواع ضبط و باند فلش خور خانگی  150هزار تومان
جاروبرقی  380هزار تومان
انواع مودم های  160 W I F Iهزار تومان
چايی ساز  165هزار تومان
معمولی
اينچ
2
9
2
انواع تلويزيون های 1 - 1 4
09182117955
اتوبخار  125هزار تومان
ميز تلويزيون در مدل مختلف آدرس :همدان،خيابان باباطاهر کوچه سماواتيان

گروه تاسیساتی و تهویه مطبوع

خریــدار انـواع
فـرشهاي کـهنه
با  20درصد باالتر
از قیمـت واقـعي

آدرس :سر گذر ،حالجخانه پالک5

 09183132985-32528787مسلم

فـرش هــای
نو و کهنه شما را
خــريـداريم
09187089782
09358199394

همـدانسرويس
سرويس  24ساعته
شماره دفتر081-31444:

09186080701
09186080702
بــورسانـــواع

کاغذ ديواريهاي ايراني و خارجي
تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تعميـرات انواع
لبــاسشـويي

شرکت خــدماتی نظــافتی پـدرام ()11679

کالچ هوشمند اتوماتـیک

09332084007-32515469
09189094263

09388889009

را خريداريم09184112040

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

09180054172-09189073298-32747197

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

حبـيبيان

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

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

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع
تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

حمل و نقل رایگان
09198856490

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

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

کالسيک ،استيل

پذیرفته ميشود

*برق کشی ،لوله کشی آب و گاز صفر تا صد

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

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

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

وام يـک روزه

وام

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

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

باپورسانت نيازمنديم09356670725

ضمـانت

امــانت فـروشی اهـورا

دريافت کد و ثبت در بيمه مرکزی
امــکان فعاليت در 7شاخه ی
بيمــه ای سـرپرستی همدان

کليـهی لوازم منزل شما

دستبافت و ماشينی
تعــمیرات
خــريدار انواع
ضايـعات آهـن و شما را به باال ترين
آلومينيوم خريددرمحل قيــمت درمحل
تعميرات مبل
 09188121232خــريــداريم ارائــه دهنـده خدمات نصب و
تعميرات انواع
سرویس انـواع کولرهای گازی و آبی
بـــهتـرين
خــريــدار 32515783
و انـواع پکیج های دیواری و زمینی
مبلمان راحتی

جهـــت اخـذ وام  15ميليونی

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

مص

09189028401-09181070367

به يک ضامن کارمند يا جواز کسب دار

09189117269-09189117262

الح)

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

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

از بنايی  ،سيمان ،گچ کاری  ،سنگ ،

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

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

وام تسهیالت

تعــمــیر
ساختمـان

رف

ع نم و

نشتی

09335804094-09183118767

امانـت فروشی سعادت

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

09189117558

09035340232

09188139446

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

با کيفيت عالي و تضمين

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

توجه داشته باشيد تمامی رشته به صورت جداگانه دارای قرار داد متفاوت
و فـرم پرسش نامه متفاوت است  09388889009شعبه مرکزی همدان

رنگ پالستیک متري  3500تومان

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

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

فـــروش

رنگ روغني متري  4500تومان

خریـدارضایعات

امانتفروشيسعیدخریدارفرش
دستباف ،تلویزیون ،یخچال و...

اعطای نمايندگی
بيـمه خاورميانه

تدريس خصوصی فتوشاپ
ويــژه رشــته گرافيک
09188177290

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

09382212084

نقاشي ساختمان

خـــریـــدار
ضایعات و آهن

امانت فروشی

متـــفـــرقه

متـــفـــرقه

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

 2018بيمه يکسال تخــفيف
بيــمه هم تکــميل دو سر
گلــگير هم رنگ بدون خط
و خش کارکرد پايين معاوضه
بـا واحـد کوچک هم قيمت

3

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

 X 3 3شاسی مدل 91

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

ضميمه رايگان شماره  3482روزنامه همدان پيام

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

شما می توانيد نمايندگی تخصصی بيمه خاورميانه را اخذ کنيد

( اولین و تنها بیمه تخصصی کشور) و در تمـــامی رشتــه های زیر
فعالیت کنید به در آمد عالی برسید محصوالت تخصــصی بــیمـه ای
 -1عمر زمانی جهت ادارات و شرکت ها ( با مبلغ پايينتر از ساير
شرکت ها فوت و پوشش ها ...
 -2بيمه مانده بدهکار ( بيمه کردن وام بانک ها و فروشگاه ها جهت
فروش اقساطی و بازگشت سرمايه
-3بيمه تمام عمر تا  106سالگی افراد بيمه می شوند
 -4عمر و سرمايه گذاری کليات مانند ساير بيمه ها با خدمات
متفاوتتر
( مقايسه کنيد)
 -5بيمه مستمری از االن تا آينده خود را مشخص کنيد به طور مثال
شما  30سال آينده چند تومان تا چند سال حقوق قطعی بگيريد با
امضاء و مهر شرکت و بيمه مرکزی
 -6بيمه سنوات برای مديران و کار فرمايان جهت بيمه کردن
کارمندان و کارگران
خود برای پرداخت سنواتشان و استفاده از پوشش های درمانی
 -7عمر و پس انداز برای افراد باالی  40سال ترکيبی از پس انداز
بهتر و پوشش های درمانی و پوشش های جديدتر

شماره 2561

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

يکشنبه  5خرداد ماه سال 1398
شماره  2561ضميمه رايگان شماره  3482روزنامه همدانپيام
www.Hamedanpayam.com
ايميل نيازمنديها niaz@hamedanpayam.com

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

تـــور یــــک روزه
قلعه رودخان-ماسوله

مفتخر است جهت رفاه حال مشتـریا ن گرامی
خدمات گروه خود را با شرایط ذیل انجام دهد.

خدمات:صبحانه ،ناهار(منوی انتخابی)

(زيـر قيمت بازار)

09308983251
ت

جه
و

آموزشگاه مراقـبت
زيبـايی مـاهـک

*با پرسنل مجرب و متعهد به کار و خدمات نوين

تأمين نيرو جهت نظافت

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 تبلیغاتی اکیدا ممنوع

شرکت خدمـاتی ،نــظافـتی ،شمار
ه
ث
ب
ت
پرستاری گلستان ضمير روشن پاک
12436

081-38212426

اگر حـــق و حـقوق
خود را ميخــواهید

*پرستاری و مراقبت از سالمند و بيمار بـه صورت
نيمه وقت و روزانه و شبانهروزی
*پرستاری و مراقبت از کودک به صورت روزانه و شبانه

خانم

قه
رمان

ی

ايـن شرکت دارای مجوز رسمی و صالحيت 081-32645895
از اداره کار و امـور اجتـماعی میباشد.
081-32525085
09187077039
آدرس :همدان ،ميدان شريعتی
طبقه دوم مـطب دکتر زارعی
با مديريت خانم قهرمانی 09186746726

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

32513135
 09183111004نقيـبي

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

با م

دي
ريت

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

مـداح جهـت
مجـالس شـما
بابهتــرینکیــفیت
و کـم ترین هـزینه

09023584852

تخـ
ـ
ف
ی
ـ
ـف
وی
ژ
ه
ب
ه
ـ
ـاری

گــاز رســاني
غــــالمــــي
وتفکيــککنــتور

کلي و جزئي و جا بجايي

09187001775

فــروشـگاه
تجهــيـزات
آشپـزخـانـه

*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

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

38268371-09188118286
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

آموزشگاه تعمیرات موبایل

با  14سال سابقه درخشان

ت.ت.م

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

دبيرستان و هنرستان غير دولتی خرد
انســانی

معــماری

@ mo o af s

آدرس :همدان،ابتدای شريعتی ،کوچه مير فندرسکی ،مرکز خريد صدری ،طبقه باال
تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

09187051103
برادران ياسايی

09104485919

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

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

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

تأمين نيرو جهت پرستاری

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

09183160361
081 -32529094

انواع سفـارشات
پذيرفته مـیشود

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

38265051-38265052-38264067

@

بــــاالتــر از قـیمت
بازار خرید در محل

در طرحها و رنگهای مختلف

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

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

s ay ehg as ht

کـهنــه  20درصد

خــرید و فـــروش
انواعکــانـکسهای

ت

حرکـت 13 :خرداد

خــريــدار انواع مبــل
فــرشهــــاي بچهگانه

32534548
09183133944

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

*کاربينی منازل (موقت و دائم)

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

خـريدار مـلک
بين  300تا 450
ميليـون تـومان

نقاشي ساختمان

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

حرکت 9 :خرداد ماه

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...

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

09186133466-09189002570

و
جه

اتوبوس

 ،V I Pبيـمه،راهـــنـما

اجرای سقفهای شيروانی

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

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

تلفن 10006066 38264400 :
گـــروه صنـــعتی الـــوند
شرکت خدماتی الماس کاران يکتاجم
تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

سايـه گشـــت

گروه معـماری کالسکه چوبی

09105398964

09333490860

IN D U S T R IA L G R O U P N O V IN B A R T A R

گروه صنعتي نوين برتر

تجــربی

کامــپيوتر

ريــاضی

حسـابداری

ثبت نام می نمايد.

آدرس:همدان ،خیابان مهدیه ،چهار راه پژوهش
تلفن تماس081-38372619-09183192565 :
081-38371943
شايــد اين بار

برنده شماباشید همراه
قرعه کشیسکه طال در هر ماه

دارای مجوز

رسمی از ات
حادیه محترم

قاليشويی خليج فارس

(شفاف سابق)

*با بهره گیری از کار کنان متخصص و مجرب افتخار دارد خدمات خود را به همشهریان عزیز ارائه دهد
*با دریافت هزینه یک بار شستشو دوبار شستشو طبق موازین شرعی
وبا مواد شوینده ضد باکتریال شست وشوی نماید

* براق نمودن واتو کشی فرش در مرحله پایانی شستشوی

لـــول میـــبره لـــول مـــیاره

سرعـــت،دقــــت،پاکـــــیزگی

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

شستشوی کالسیک
همراه با مواد
شوینده نانو

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

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

در رشتههای:

32747154-32747844-09187004900-09182061008

