www.Hamedanpayam.com

niaz@Hamedanpayam.com

38264400
10006066
09105398964

دوشنبه  9مهرماه سال 1397

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

فـــروش

به  2پيـــک مـوتوري
نيـــازمــــنديــم

09189122416

سوپر مارکتی نویا دست دوم با مناسب ترین قیـمت

منطقه فرهنگيان
حقــوق تـوافقي

به يــک سنــد مــلکي
جهت وام اشتغـــالزايي
 6درصـدي به مبلغ يک
ميليارد و پانصد نيازمنديم

کـــابـــينت
درخـت سـبز

خرید و فروش لوازم اداری و خانگی یا

 09185436800زارعی

09125103470

حرکت هرسه روز یکبار

آژانسهگمتـانهســفیر
@offertour4034

۰۹۳۶۹۲۹۴۰۳۴
 ۰۹۳۷۶۵۱۷۶۳۰قیاسی

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

 09100893170 -09183183170موسوي

خدمات ماشینهای اداری مهر

شارژ انواع کارتریجهای لیزری و جوهرافشان
با نازلترین قیمت و بهترین کیفیت
خیابان شریعتی ،مرکز خرید صفویه طبقه  2واحد 27

09189115855

محمود معینی 09199196401

کم مصرف ترین بخاری جهان با فناوری نانو

@kilinikemarat

فـــروش زمین تجاری
مسکونی به متراژ  204متر

 18مترطول 11/33،عرض،سند
تک،مجوز دیوار کشی ،بر خیابان،
چهار راه بابــک بلوار موسوی،
جنب سنــگ فـروشی کهربا

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

09372088029

تماس تبلیغاتی اکید ًا ممنوع

(حتی ایام تعطیل)

09183118683

ت.ت.م

ت.ت.م
حمل و نقل

دقت بار

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

081-34278090-34278070-09183139435-09183174077

■ با كادر مجرب
■ حمل كاال به تمام نقاط كشور با مجوز رسمي
دســـت به ســـياه و ســـفيد نــزنـــيد!!
■ بيمه كامل اثاثيه

شرکت رسمی
حمـل و نـقل

پاینده

09104450079-38320018-38320019

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

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

0918  425  4900
شبانه روزی 081-3 425   4900

خريدوفروش انواع
لوازم خانگي و اداري
و مــغـازه شــما
با باالترين قيمت
ديوارنويسي،زيباسازي،
نقاشي 09189143492

تعــميــرات
مبــل عـــلي

شماره تماس:
09186716101

و يا با آيدي زير پيام دهيد
@mobeghaderi
@hamedanmobali

تعمــیراتمبل
تعمیــراتانواع
مبلــمانراحتی
کالسیـک،استیل
حمل و نقل رایگان
09198856490

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

ظریف بار

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

الوند

امانـتفروشي پويا پنجره غرب
انواع درب و پنجره ،UPVC
فـــدك
تـــورهاي پليــسهاي

09181116824

خـريدار ضايعات
بــه صـورت
جـزئي و کـلـي
با باالترين قيـمت
درب مــنــزل
با وزن کشي دقيق

09395628120

انجام نظــافت منـزل و
محل کار پذيرفته ميشود
09226890132

آدرس :همدان شهرک صنعتي بوعلي
خيابان دهم پالک 273
آقاي شيخي 09184080320

با درآمد حالل و هر مقدار سرمایه
با ضمانت رسمی ،معتبر و پشتوانه ملکی

0920 111 2020

0918 111 1765

دختر عزیزمان
نیایش صادقپور

از طرف پدر و مادرت

به تعدادی وکیل آقا
جهــت همکاری،
پیـگیری و وصـول

مطــالبات بـصورت
چــک و ســفـته
(تعداد باال) نیازمندیم

09188126760

كـــاشـــي
هفــترنگ
كتــيبهنـــگاري
اماكن متبــركــه،
مســاجد ،حسينيهها،
سردر ادارات

09181115117

دوره آمــوزشی تـخصصی پرورش
و بیـــماری های گــاو و گوسفند

*با ارائه گــواهینامه معتــبر مهـارت سازمان
تحقیـــقـات و آمـــوزش کـــشـــاورزی
*قابل استفاده در اروپــا و آمــــریکا
*باالبردن راندمان و بازدهی گاوداری ها و دامداری ها
*افزایش میزان تولید
*کاهش تلفات

 3و  4آبـــان مـــاه  97مــــرکــــز
تحقیقات آموزش کشاورزی استان همدان

کـــرکــرههاي برقي

راه اندازی کسب و کار سود ده با سرمایه اندک
Www.educow.ir
09198879081
Www.edusheep.ir
09010790910

قاليشويي شفاف
اول رضايت مشتري
بعد پرداخت هزينه

آدرس :بلوار الغدير ،پايينتر از مدرسه
عالقبنديان ،نرسيده به بلوار شهرک مدني

09185917375 -38239760 -09021117866

فروش ویژه درب و پنجرههاي دو و چند جداره
بزرگـترين واحد توليد کننده درب و پنجره
 UPVCو آلـومينـيوم (ترمال بريک)

با بهرهگيـري از  3فاز کارخانه تمام اتوماتيـک

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

حمـل اثـاثیه اسـکان
تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

آدرس:همدان،خيابانطالقاني،چهارراهاميرکبيربيستمتريشيرسنگي

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

دقــتبـار
حـمــل و نـــقل

چرتــکه،زبان ،کامپيوتر ،حسابداري ،هنري،
رباتیــک،برنــامه نویسی  ،30جاوا  ،اندروید

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

34254442-34254443-09183117283
شبانهروزي

خانهی کارگــر مختــص تــمام ســنين

09189132501

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

حتی در ایام تعطیل

ثبتنام کالسهاي رايگان و نيمه رايگان

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

مـلی بـار

ملی بار

342544
42
342544
43

ارائه سبد
رایـگان

آدرس:سیزده خانه ،باالتر از برج آرین ،کوچه شهید لعلی ساختمان
پاســـارگاد ،طبـقه اول ،شرکت حسابداری آریا چرتکه هگمتان

پارسيان عايــق

سرمایه از شما
کــار از مــا

در کارخانه تولید مواد غذایی

مایهی مبـاهات ماست .برای ما واضح بود که دختر سختکوش ،کنجکاو
و پرمطالعهی ما در آزمون دشوار تیزهوشان موفق میشود .آرزو میکنیم
این همت و اراده را همیشه توشهی راهت نمایی .موفق باشی دختر نازنینم

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

3136

081-

IRAN ZAMIN

(مراجـــعه حـــضوری)

25/2

سرمایه گذاری مطمئن

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

(حتی ایام تعطیل)

حمل اثاثیه و کاال با کادر مجرب و بیمه کامل

تماس تبلیغاتی اکید ًا ممنوع

اتــو بــار ایـران زمــین

کارخانه32569248-32526845-32544383 :
انتقادات09391114978 :

081-32531510
09373801275

09182182416

قبـــولی تــو در آزمـون تیـــزهـــوشان
(فـــــرزانـــــگان۱هــــــــمـــدان)

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

09188114102-32717001-32717002

(تضميني با کيفيت باال اسرع وقت)

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

(با کيـفيت و تضمين)

با سبد رایگان

شستشوي انواع فرشهاي ماشيني ،دستباف،پتو ،موکت و مبلمان

ســرگذر

با وســايـل يا بدون
وسايل انجام ميشود

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

رنگ پالستيک متري 3000تومان

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

09211612602

امانت فروشی

واگذاري رستوران

دفتر کارخانه :همدان ،برج پاستور ،طبقه 7واحد 7شرکت مهر جم تاسیس 1368

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

نقاشي ساختمان

الـوندبـار

( با قبــــول کـــار آمــوز)
(نقـــاشکــدهیاساللجین)

همراه با بـيمهنامه و ضمانت

نيازمنديم 09184425002

09188176407-32522719

و ايزوگام ،اجراي انواع عايق سـفيد

رنگ روغني متري  4500تومان

حتی در ایــام تعطیل

لوازم خانگي و اداري شما را
با قيمت مناسب خريداريم

برش آسفالت ،شيب بندي ،اجراي بتن سبک

ت.ت.م

09183149683-09381667212

09180848465

09185031234

به  2نفر نیروی جوان
آقا  18الی  25ساله
جهــت نقاشی روی
لعابــی نیـازمندیم

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

■ نما و تابلویکامپوزيت
■ نماي سنگ مصنوعي استونيت ■ کرکره برقي و جک اتوماتيک

امانت فروشي
مهــدي

بهيکفروشندهمجربخانم

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

(ه
ش ر آنچ
ه
ن
ی
ما
از
سـت در ی ساخ
ت
م
ا
ن
ک
■ چــوب تــرمــووود
مجم
وعه)

(تسويه هفتگي) 09910235305

ت.ت.م

کلينيک ساختماني عمارت

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

دعــوت به هــمکاري به تعدادي
وردســت و چــرخکار جهت کار
در مانــتو و پالتودوزي نيازمنديم

به یـــک منـــشـــی با ســـابقه آشــنا
به امور اداری و مسلط به آفیس نیازمندیم

شماره ثبـت اختــراع 93240
گرمـــادهــی  4شــوفاژ آبی

@nanohamedan

خــریدار انــواع ضایــعات
آهـن و آلومــینیوم در مـحل
بــه باالتــریــن قیــمت
09186331737

به يک کارگر ماهر براي تعويض روغني
ماشيـن سنگين و اتوبـوس نيـازمنديم
081-34242564
ساعت تماس :از ساعت  9صبح تا  6عصر

قالــي شويـي الوند با اصول شرعي
تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

خرید،فروشوتعمیراتتخصصیانواعماشینهایاداری

شماره  2478ضميمه رايگان شماره  3301روزنامه همدان پيام

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

09388941336

ثبت نام تورمشهد مقدس آغازشد

طـــراح و سـازنده کابينت ،کمد ديواري و
تخت کم جا (تاشو) مشاوره و طراحي رايگان

ت.ت.م

یک طـبقه ویالیی به متراژ 87
متر مربع شمالی،نشیمن ،دارای
سند  6دانگ با امتیازات کامل
واقع در نایب احمد کوچهی شکوفه
قیـــمت  160مـــیلیون تومان

TELEGRAM

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

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

09186118984

SMS

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

به تعدادي قلم سياه
کار و لعاب کار ماهر
نيـــازمـــنديــم

تلفن

ت.ت.م

فـــــوري

امــانــ 
ت
فـــروشی

https://telegram.me/bazarehamedan

بــالــغ بـر
 15شعبه فروش
در سراسر کشور

سامــانــه صـداي
مشتري 09180125573

شرکت تند يس گستران ا ل کا

پیامک10006066 :

ت.ت.م

ت.ت.م

ت.ت.م

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

ت.ت.م

ت.ت.م

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

ت.ت.م

ت.ت.م

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

ت.ت.م

ت.ت.م

ت.ت.م

ت.ت.م

ت.ت.م

ت.ت.م

ت.ت.م

ت.ت.م

ت.ت.م

ت.ت.م

ت.ت.م

ت.ت.م
ت.ت.م

ت.ت.م

09216170997

براي اطالع بيشتر با اين
شماره تماس بگيريد

09369693839

به يك فروشنـده
خانم جهت کار در
كيففروشي واقع
در خيابان بوعلي
نيـازمـنديــم

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

به دو نـفر کارگر
خـانم و آقا جهت
کـار در دوغابي
اللجين نيازمنديم
با ســرويس
رفت و برگشت

به يک اپراتور خانم
و به تعــدادي پيک
موتوري جــهت کار در
پيک موتوري نيازمنديم
مراجــعه حضـوري:
حوالي چهارراه بابک

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

09189091048

ت.ت.م

بازارياب ،و مهندس
عمـران يا معـماري
مسلط به امور شهرداري

ت.ت.م

استـــخـــدام

ت.ت.م

081-32523534

09188136966

(با حقـوق بـاال)
09198115513

اگر به دنبال آگهــی های استخدامی
مـی باشید لطــف ًا بـه کــــانال
تلـــگـرامی زیر مراجعه نـمایـید

https://telegram.me/bazarehamedan

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

به يک شاگرد جهت کار در تعويض
روغني و کارواش هگمتانه نيازمنديم
حقوق ماهيانه  700تومان کار دائمی

09368115396

به تعــدادي نيروي كار آقا جهت كار
دربســتنيفـــروشينيـــازمنديم
شرايط سني 18 :الي  25سال
مراجعه حضوري

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

به یـک نفر آقا مجرد
و آشــنا به کـامپیوتر
جهــت کـــار در
فروشـگاهنیازمندیم

جــذب نمــايندهی بيمة
پاسـارگاد بـه مدت محدود

09198110922

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

بهيــککـــارگرســادهجهـتکار
درکبابينيازمنديممراجعهحضوري
آدرس :همدان ،ميدان پاسداران ابتداي
بلوارشاهحسينيکبابيگلپايگانيشعبه2

به تعدادي راننده مجرب با اتومبيل
جهت کار در آژانــس بهشتي
نيـازمـنديم 09189051091

ت.ت.م

081-38338249

(حقوق )1/200/000

ت.ت.م

از بین جوانان با مهارت کناف کاری با حقوق و مزایای
عالی و آینده شغلی دعوت به همکاری می نماید

ت.ت.م

شرکـت دکـوراسیــون
ونـــوس بـــرتر

بهتــــعـــدادي
پيـــکمــوتوري با
مدارککاملنيازمنديم
اعتبار آگهي تا  40روز
09120258019

به دو نفر کارگر خانم جهت کار
در فـستفـود به صــورت
تمام وقت يا نيمهوقت نيازمنديم

آدرس :همدان بلوار بعثت ،بستني نعمت   ساعت مراجعه  18به بعد

يک رستوران معتبر جهت همکاري به افراد زير
با حقـوق و مزاياي عالي +بيمه نيازمند است.
 -1انباردار با تجربه کاري و آگاه به انبارداري آقا دو نفر ،سن  25الي  35سال
 -2سالن کار يا گارسون آقا تعــداد  5نـــفر ســـن از  20الـــي  35ســال
 -3آشپز فرنگي کار با تجــربه آقـــا تعــداد  2نــفر از  25الـــي  35سـال

ساعت تماس 9 :الي  14و  17الي 20

09050483630

081-38371553

شاید این بار ربنده شما هستید

09189108425

بهتــعـــدادي
نيروي سياه قلم کار
حرفهاينيازمنديم

به يــك حسابدار ماهر
و نيــمهماهــر خانم
جهت كار در دفتر فروش
نهادهاي دامي نيازمنديم

09339826482

09188127050
09183079355

پيک موتوري ،ظرفشور ،سالن کار،
صنــدوقدار آقـا جــهــت کـار
در تـاالر و تــهيه غذا نيــازمنديم

آدرس :همدان ،سعيديه باال جنب مسجد امام خميني تهيه غذای تهچين

09180016707

به چنـد نفر ظـرفشور جهت
کاردر باغ رستوران نيازمنديم

09186745359

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

081-38264400

09183161914

09365341352

09037428124

به تعدادی نیروی کار آقا جهت کار
در رستـوران عطر سیب نیازمندیم
با روابــط عمــومی بـاال و ظاهری
آراسته شرایط سنی حداکثر  27سال

09186347061

ت.ت.م

پـــذ یــــرش
آگــــهــــی
نیــازمنـدی هـای
هـمـــدان پیـام
تا ساعـت  18عصـر
مـی بـــا شـــد

(حوالیبلوار دانشگاهنبشزمانی)

به چـند نفر جوشکار
نيمـهماهر جهت کار
در کارگاه جوشکاري
نيــازمــنديم
09189095285

به چند نفر چرخـکار و
اتوکار وردست چرخکار
خانم يا آقا جهت کار در
توليـديمانتونيازمنديم

به يک آشپز ماهر و
کارگر ساده جهت
کــار در رسـتوران
نيـــازمـــنديــم

به تعدادي سالن کار
آقا و يک بوفهچي
خانـم نيازمنديم

ت.ت.م

09188137377

در مشاور امالک نيازمنديم

09353637708

ت.ت.م

اجـــاره آپـارتمان  180متری
هنرستان ،تک واحدی ســال
ساخت  ،94طبقه ،4کــال 7
واحـد ،امــکانات کــامـل
 100میلیون رهن  1/400اجاره

بــه چـنـد

ت.ت.م

09188110592

سيـسمـوني نيني تـپلي
081-38251549

09183185594

ت.ت.م

@amlakshahr18h

واقــع در جـاده حيدره
به صـورت توافقي با پارکينگ
اختــصاصي و کليه امکانات

09334327300

آدرس :همدان،خيابان پاسداران،
روبــروي بيمارستان فاطميه،

ت.ت.م

با عضــویت در کانال
تلگرامی امالک شهر از
موارد امالک بازدید و یا
ملک خودتان را بصورت
رایـــگان آگهی دهید

واگــذاري بــاغ
رستــوران فـعال

(پارکينگ طبقاتي سينا)

(به صورت تمام وقت)

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

09186133394

09375579833

به يــک فـروشنده خـانم
با روابط عمومي باال جهت کار
درفروشگاهسيسمونينيازمنديم

به يك كمكآشـپز
ماهــر در رستوران
و تـــهــيـهغــذا در
كوريجاننيــازمنــديم

به يــک سالن کار آقا بهيكنيرويمبتدیماهر به يك پيك موتوري به چند نفر سالن کار
و نیمه ماهر جهت کار
با تجـربه جهت کار در
مجـرب و سالن کار
جـهـت كـار در آقــا جهت کار در
نـيازمنديم
کــابینت
رستوران ساحل نيازمنديم
حسابدارنیازمندیم
آدرس :میدان امام حسین،انتهای
(سن تا  25سال) خیابان عالقمندیان ،پشت ابزار فروشی تهيـه غذا نيازمنديم فست فود نیازمندیم
موسعلی( دکوراســـیونانـــصاری)
081-38251203
09128187971
09188147511
09189500589
به یک خانم جهت
حسابداری و منشی

به تعدادي نيـروي
نگهــبان به صورت
شــبان ه نيازمنديم

09195995978

نيــازمنــديم09187116148

ت.ت.م

يك باب مغازه به متراژ  200متر با
بر بلوار شاهد ،جنب
 70متر بالكنِ ،
امالك خوشنشين ،امتياز برق  3فاز،
داراي گاز و آب (جهت فروشگاه يا
كارگاه) رهن و اجاره داده ميشود

حدودا ً  1500متر واقع
در امــامزاده کوه،
زير قــيمت منطقه

فســتفود نيازمنديم

09013980901
09013980101

09919814317
081 -32673086

ت.ت.م

اجــــاره

فــروش بـاغ

تعــدادي خــانم در زمــينه
لعابكاريوطراحيوسياهقلمكاري
(ترجيــح ًا حرفــهاي و مجرد)
كار داخــل كــارگاه نیازمندیم
09131254816
09189116717

ت.ت.م

09182770881

09186133394

دعــوت به همكاري

09182007111

به یــک خــانم جوان
به  2نفـــر نيـــروي
سالن کار با تجربه آقا و جهت کــار در کارگاه
تزئینات چوبی نیازمندیم
پيتزا زن جهت کار در
ساعت تماس 16 :الی 20
ت.ت.م

ساعت تماس 19 :الي 23

09181110867

ساعـت تمـاس 16 :الي 20

09013980901-09013980101

در فسـت فود نیازمندیم

به  2نفر کارگر خانم جهت شـستشو
و تراش زدن سفال دوغابي در اللجين

ت.ت.م

فــروش زميـن صنعتي
با مـتراژ  62متر با پروانه
ساخت در روستاي شورين
به مبلغ  30ميليون تومان

جهت انبار يا کارگاه به متراژ 130
متر با امکانات آب و برق و گاز،
راه جدا ،بلوار شاهد جنب امالک
خــوشنشــين (قـيمت توافقي)
 20ميليون رهن  +اجاره  400تومان

بلوار جانبازان (نیمه وقت)

به يك نفر خانم جهـت بـــازاريابي
تبليغاتي (ترجيح ًا داراي سابـقه كار)
با حقوق ثابت  +پورسانت نيازمنديم

ت.ت.م

081-38234634

معاوضه ،مشارکت در ساخت به يــک منـشي خانم
خريد فروش ،رهن و اجاره
مسلط به کامپيوتر و روابط
38322709-38321666
عمـومي باال جهت کـار
اجاره يک باب انباري در دفتـر بيمه نيازمنديم

دعوت به همكاري

به دو نـفر کارگر خانم جهت
کار در سالن قارچ نيازمنديم
09918931181-09185016610

خانـ م وآقا جهـت کـار

ت.ت.م

آدرس :هــمدان ،مــیدان جهاد،
خیابــان عــارف قـــزوینــی،
جنــب اداره آب و فــاضالب

آرامگاه بوعلي ،بلوار خواجهرشيد
پایـــین تــــر از اداره امـــاکــن

به يک نفر تراشکار و يک نفر جوشکار
در و پنجرهساز و يک نفر کابينت ساز
فلزي نيازمنديم 09185974599

به  2نفر خــانم جهت کار در کارگاه
توليــديتــزئيناتچوبينيازمنديم
تمـــاس از ســـاعت  16تــا 20

09187048197

ت.ت.م

امالك نيكان

به يک فروشنده خانم نيازمنديم
مراجعهحضوريآدرس:پـاساژ
قدس،طبقةهمکف،کيفمتين

به یک پیک موتوری با مدارک کافی
نیازمندیم (رستوران کامل) سعیدیه
پاییــن روبـروی بانک قوامیـن

به  3نفر نیروی لعاب کار ماهر با
سابقهیکاریدرمنزلنیازمندیم

به يک کارگر جوان و نوجوان
جهــت کارگاه شيرينيپزي
نيـازمنـديم081-32526260

به يک نيروي فعال جهت کار
در سفــالگري نيازمنديم
09332194671

به تعدادی نیروی کار ماهر

ت.ت.م

امـالک
عــارف

09188119891

09182216020

09189096861-09189130427

کارگر ساده خانم به صورت
نيـمهوقـت در کارگاه سفال
نيازمـنديم 09184442885

به یک نفر فروشنده خانم جهت شیفت
عصر نیازمنـدیم آدرس:هــمدان،
خیابان جهان نما ،برج تجاری جهان نما
09188120988
ت.ت.م

ت.ت.م

09189127910

ساختــماني  2طــبقه ،اداري ،صــنعتي
واقع در کيلومتر  6جاده تهران نرسيده به
کارخانه شيشه بر جاده اجاره داده مي شود.

به چند نفر خانم جهت قالـبسازي و
نـقاشي مجسمه نيازمنديم 09189160477
آدرس:پــاركپــرواز،انتهايخيابان
آسمــان ،جنــب مجتـــمع ونوس

نيـاز بـه چند كارگر حرفهاي
جهــت كــار در كــارواش
نيــازمنديم09183188202

به يـك نفر تبليـغاتچــي بـراي
پوشاك زنـانه و بچگانه نيازمنديم
ترجيح ًا نوجوان ساعتي  4تومان

به تعـدادی شاگرد جهت
کار آسـانسور نیـازمندیم

09184065400

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

دو بــاب مــغــازه
به متراژ های  10و  12متر
واقـع در سر پل یخچال،
پاسـاژ مهدیه ،طبقه دوم
رهن و اجاره داده میشود

اجاره يك منزل مسكوني  2طبقه ،طبقه اول به
متراژ حدودً  80متر ،حياطدار ،راه جدا واقع
در آزاد شرقي ،كوچه انقالب  25ميلـيون
رهن  850 +هزار اجاره 09187212354

به يک نفر طراح گـرافيـک با
تسلط کامل به کرل و فتوشاپ
نيـازمنــديم 09188177290

نيازمنديم 09375982454

ت.ت.م

اجاره مغازه تجاري به متراژ  22متر،
خيابانپاسـداران،روبـروی
بانـك ملـي 09188129713

به  2نــفر کارگر ساده آقا جهت کار
در دوغابی شهر اللجـین نیازمندیم
( تا عــید) تمــاس از ســاعت:
 6عصـر تا  9شـب 09189106064

شركت بيــمه پـاسارگاد طبق آييننامه
 54بيمه مركزي نيروي خانـم و آقا جذب
مـينمايد مدارك :كارت پايان خدمت ،داراي
روابط عمومي باال و مدرك تحصيلي ديپلم به باال
09128118036

به يک خيـاط خانم

به چنـد نفـر همـکار خـانم
مسلط به کار قلم مو نيازمنديم

کارگر جوان و نوجوان جهت
کارگاه شيرينيپزي نيازمنديم
 081-32526260ت.ت.م

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

قالیشوییایران زمین
به همراه قرعه کشی تلویزیون ال سی دی و فرش دستبافت

دارای مجوز رسمی
ازاتحادیه محترم
صنففرش استان
همدان عضو اتاق
بازرگانی

رفوگریقالیدستبافتوماشینیوترمیمسوختگیقالیهایماشینی
آدرس :چهار راه میدان بار ابتــدای حـصار قصاب ها
به پاس قدرانی از همشهریان فهیم و قدرشناس همدان افتخار دارد

برای اولین بار در سطح استان با دریافت یک بار هزینه شستشو جهت تمیزی هر چه بیشتر و کیفیت باالتر
و جلب رضایت همشهریان عزیز قالی های شما را مطابق با موازین شرعی-اسالمی دو بار شستشو نماید.
همراه09183150225-09189039068 :
تلفن34248433-34248434-34223469-34246808 :
هیچ شعبه ای در سطح استان همدان ندارد و تمامی شور قالی های خود را از لحاظ کیفیت و کمیت تضمین مینماید

مبل شویی در مـنزل  +ســرویـس رایــگان

به منظور کیفیت باالی شستشو این قالی شویی باکتریال ضدلک  ،ضدحساسیت استفاده مینماید که باعث باال رفتن کیفیت شستشوی قالی های همشهریان عزیز میشود

همدان خیابان شریعتی فروشگاه ورزشی پرشین گلف 09181111540
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ایمیل ارتباط با نیازمندیها  niaz@hamedanpayam.com

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

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

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

با نوبت

ساعت تماس  16الي 20

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

ت.ت.م

09181112507

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع
تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

جذب نيروي پاسارگاد
09186780042

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

فرصــت شغلي

نـــادری
09186108405

آدرس:همدان ،بر اصلي خيابان خواجه رشيد

081-32529312-09197720093

پیامک نیازمندیهای همدان پیام 10006066

رنگ پالستيک متري  3500تومان

با کيفيت عالي و تضمين

09035340232

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

ايــزوگـامدليـــجان

ثبت نام برق رایگان
خورشیدی  3فاز برای
چاه های کـشاورزی

قير و گـوني
و آسفـالت

کرج ،کمال شهر ،بعداز پليس راه
کمال شهر جنب شهرک افشاريه

فروشگاه برق خـورشيدي

مژده                                                               مژده

خدماتي ديگر از كلينيك تخصصي طرح نو

مجری کلیه امور نظافتی منازل ،راه پله شرکت ها ،انبارها و حیاط

 -1نظافت راه پله ساختمان ،پارکینگ ،منزل  (آسانسور و حیاط و)...

 -2تامین نیروی با سابقه جهت پرستاری کودک و سالمند

-3تامین نیروی خانم و آقا جهت پذیرایی و خدمت در مجالس شما

 -4مبل شویی در اسرع وقت با بهترین روش و نازلترین قیمت

09182707850-09186100355
081-34223765

09908115251

09122577849-32666682

09122346325-09108250020

(بصورت نیمه وقت و تمام وقت)

پــذيــرشانـــواع
کاشي کاري ،نماکاري و
سيمان کاري و تعميرات
باکيفيتوقيمتمطلوب

جهت رفاه حال مشتريان عزيز اين مجموعه اجراي دكوراسيون
داخلي ،مبلمان اداري ،اجراي كابينت ،كمد ديواري و ملـزومـات
 MDFرا به صورت دستمزدي با قيمت مناسب ارائه مـينمايد.

با كادري مجرب از اجرا تا نصب

آدرس :همدان،عالقبنديان ،جنب آژانس كوثر ،كلينيك تخصصي طرح نو

09187143029-09186133394

نقاشي سقف رايگان ،قرنيز رايگان
پخش كاغذ (كلي و جزيي)
تخفيف ويژه كارمندان طرف قرارداد با دانشگاه علوم پزشكي
و آموزشوپرورش در اقساط  10ماهه
خیابان عالقبنديان ،روبروی دبیرستان عالقمندیان،
دكوراسيون ماندگار

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

بــورسانـــواع
گـــروهمـعماري
كاغذ ديواريهاي
ايراني و خارجي كالسكــهچــوبي
با قيمت بسيار مناسب

09180054172-09189073298-32747197

اقسا

ط به
دلخوا

*طراح و مجري دكوراسيون داخلي

ه شما

*طراح و مجري كابينت ،كمد ديواري و...

*طراح و مجري سازههاي فلزي

زينالعابدینان  09199106800
همدان ،خيابان گلزار @kalaske-chobi

قاليشويي ايران زمين

اسامی برندگان قرعه کشی به مناسبت اعیاد غدیر و قربان

صورت اسامی برندگان شور  15متر قالی ماشینی به صورت رایگان در قالیشویی ایران زمین
رديف

شماره

نام و نام خانوادگي

آدرس

تلفن

1

373

جاللي

مدني پشت هالل احمر

0918...5893

2

322

ايرانپور

بلوار خواجه رشيد

0936...5379

3

407

تيموري

حصار امام

0918...8320

4

825

کاکاخاني

مدني اميد اکباتان

930...2788

5

812

زارعي

شهرک مدرس

0918...6029

6

940

ارغوان

پرديس

0918...3292

7

2545

کريمي

شهيد زماني

0918...6002

8

2792

نائيني

چرمسازي

0918...5631

9

2333

ظرافتي

درب کارخانه

0918...3120

10

771

کريمي

کبابيان

0918...7601

11

1725

رجبي

کمالآباد

0918...0435

12

1392

رضايي

اعتماديه

0918...9414

13

1520

رستمي

مريانج

0918...0237

14

1445

احمدي

منوچهري

0935...9505

15

1015

داوري

فرهنگيان

0918...1138

16

25

نادري

مريانج

0918...2025

17

83

منتظران

آدرس جديد

0918...7782

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

18

44

زارعي

درب کارخانه

0901...8629

19

92

طاوسي

درب کارخانه

0918...6386

20

154

اخوان

جواديه

0990...7260

صورت اسامی برندگان یک تخته پشتی دستباف در قالیشویی ایران زمین
1

272

حيات بخش

شهرک مدرس

0935...2220

2

365

حق شناس

درب کارخانه

0918...6053

3

389

جليلي

ششصد دستگاه

0937...5880

4

2720

قادري

مريانج

0918...4721

5

1450

کريمي

شهرک مدني

0912...6048

6

769

زارعي

فرهنگيان

0937...5490

7

188

مومني

ديزج

0918...4248

8

1425

ذوالفقاري

بلوار زينبيه

0918...1186

9

1890

بابانظري

فلکه مدرس

0918...0079

10

2391

پرچمي

منوچهري

0918...5690

تماس تبلیغاتی اکیداً ممنوع

پیک رایگان تا محدوده مشخص

آدرس :خیابان باباطاهر کوچه سماواتیان  09182117955فراهانی

شرکت خدماتی پدرام روشن فراز

ت
مامی سان
د
و
ی
چ
ها تنور
حتــ
ی یک قطره روغ ی و بدون
ن
می باشد

سوخاری مخصوص تنور را امتحان کنید

09187089782
09358199394

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

با چـاپ نیـــازمــنــدیهـای
همـــدان پــیــام هــر روز
همــراه شـــمــا هـــستیم
38264400

رنگ روغني متري  4500تومان

المپ کم مصرف ،تلفن ،آیفون ،محافظ ،آنتن برقی ،چای ساز،
گیرندهدیجیتال ،چراغ مطا لعه ،اتوی مو ،بند انداز ،ریش تراش،
جـــاروبـــرقـــی ،اتـــو بخـــار ،ســـشــــوار و...
انـواع بردهای آیفون ،محافظ ،گیرنده دیجیتال،
چای ساز ،تلفن و المپ کم مصرف موجود میباشد.

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

09186531232
081-32515783

خيابان شهدا نظربيگ

محيطي مجزا با کادري مجرب

نقاشي ساختمان

فـرش هــای
نو و کهنه شما را
خــریـداریم

تعمیـرات لـوازم برقـی

ت.ت.م

قیــمت درمـحل
خــریــداریم

فقط در منزل

اپيـالسیـون

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

فرشهای کهنه تعميرات انواع
دستبافت و ماشینی
شما را به باال ترین لبـاسشويي

سالــنزيــبايــيکــارن

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

گازرساني غالمي نقاشي ساختمان یخـچال ،لبـاسشویی ،جاروبرقی
رنگ روغني ،پالستيک،
بخــاری شــما را خریداریم
و تفکـيک کنـتور
مولتي کالر ،اکروليک،
بابــهترينکيـفيت
کلي و جزئي و جابهجايي
( لباس شویی ارج ،آزمایش)
و نــازلترين قـيمت
09187001775
09188158671
09104485919

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

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

09185848955

32531229

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

به باالترين قيمت ،در محل
آهن ،آلومينيوم ،فلزات
رنگي ،کرکره برقي و...

امانت فروشي زماني

قیــمتخریداریم

09182305046
09366022437

آدرس :سر گذر ،حالجخانه پالک5

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

ضايــعات شـما
را خــريـداريم
 09186752915علوی

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

ت.ت.م

09186133394

ت.ت.م

09188130531

آدرس :همدان،عالقبنديان جنب آژانس کوثر
کلينيک طرح نو

ت.ت.م

 1800 PVCتومان و کليه خدمات
با قيـــمت مـــناسب

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

بهترین

برش  5 MDFهزار تومان

امانت فروشی اسالمی خـريدارضـايعاتآهن
کلیــه لــوازم منزل آلومينيوم ،مس و باالترين
قيــمت درب مـــحل
شمــا را به باالترین

09358661663

عالءالدين

آموزش تخصصي و عملي تعميرات سختافزاري و نرمافزاري موبايل
ارائه گواهينامه مهارت بينالمللی
تلفن:

 09183132985-32528787مسلم

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

خریدار وام

آماده ارائه خدمات به مشتريان عزيز
ازقبيل برش با پنل بر  CNC- PVCو...

09184104269

با  20درصد باالتر
از قيمـت واقـعي

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

پذيرفته ميشود

کلينيکتخصصيطرحنو

خـدمـات
 MDFآرش

32515673-38254409

با  13سال سابقه درخشان

با مجـوز رسمي از سازمان آموزش فنيوحرفهاي كشور

ت.ت.م

ضمانت
وام

09188150873

09369720306

09188158258

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

آموزشگاه تعميرات موبايل

ت.ت.م

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

09188121007

كـلــيه ضــايعات آهن،
آلـومينيوم و ..شما را با
بـاالتــريــنقـيــمت
در مــحل خـريداريم

بهــترين خريدار
ضايـعات آهــن
آلــوميــنيوم
و مـس در مـحل

کـــارکــرد 17هــزار
بـــی رنـگ ،بسیار تمیز
بیـــــمهتـــا97/9/31
تحــویل بـــرج 97/6

با ت

خفي

خريــدار انـواع
فـرشهاي كـهنه

ضميمه رايگان شماره  3301روزنامه همدان پيام

3

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

جهــت راهانـدازي
فروشگاه مركز كنكور

09101364001

09186080082

پژو  405مدل 96

آمــوزشگاه سـالـن
تخصصي عروس گل مينا

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

دعـــوت به
مشــاركت

همراه با معرفی به بازار کار
صــددرصــدتــضمینی

نصب و سرویس کــولر

09189117262
09189117678

ت.
ت.م حسابداری عملی و کاربردی برق کشی،امور تاسیساتی

شماره 2478

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

وام يــــك روزه

آمــوزش

جوشكـاري سيار

ایمیل ارتباط با نیازمندیها  niaz@hamedanpayam.com

دوشنبه  9مهرماه سال 1397
شماره 2478ضميمه رايگان شماره  3301روزنامه همدانپيام
www.Hamedanpayam.com
ایمیل نیازمندیها niaz@hamedanpayam.com

تلفن 10006066 38264400 :

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

رسمی از ات
حادیه محترم

*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

قالیشویی خلیج فارس

(شفاف سابق)

32747154-32747844-09187004900-09182061008

پيکمو تو ر ي
مـنـظـم

شرکت خدماتي گلستان
با سابقه درخشان در امور نگهداری
از سالمند و کودک( در منزل یا
بیمارستان) با کادری مسئولیت پذیر
آمــاده ارائــه خدمات می باشد

با مجوز رسمي

09180079940-09180079930-32657007

شماره ثبت 12436

آدرس:خيابان  17شهريور روبروی بانک سپه

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

به تعــدادي پيـک موتوري
فعـــال نيــــازمنــــديـم

کليه نيروها داراي بيمه مسئوليت ميباشند
با مديريت خانم قهرماني
-09187077039-09186746726
081-32645895

دکوراسيون داخلي طرح نو
تخفیف ویژه  30درصدی تا آخر آبان ماه

شعبه همدان :خيابان پاستور باالتر از اورژانس ،ساختمان  55طبقه سوم واحد 6

تلفن 38268278 :و 09382838289

شعبه بهار  :خيـــابان امــام چهـــارراه فــرهنگ

تلفن 34508880 -2 :و 09185048880

گروه صنعتي نوين برتر
INDUSTRIAL GROUP
NOVIN BARTAR

توليدكننده انواع دروپنجره  UPVCو دوجداره
توليد انواع توري پليسه و مگتني كشويي
تعویض دروپنجره بدون هيچگونه تخريب و خرابي
با ن
ا
ز
ل

تر
تعميرات هرگونه دروپنجره UPVC
به صـــ ين ق
ي
م
و
ت
ر
م
ساخت با دستگاه تمام اتوماتيك وشیشه همراه با گاز آرگون
ت نقد و ا مكن
ق
س
اط
كليه اجناس همراه با ضمانتنامه كتبي معتبر

UPVC

قاسمی 09219452817-09199015045

ت
جلی شکوه یک خاطره ز بای

تماس تبلیغاتی پیگرد قانونی دارد

با مجـــوز رســـمي از سازمان
حمل و نقل ،سرويــس دهـــي به
تمام نقاط شهر قبول انجـام امـــور
اداري و بانکي و جابجايي محصـوالت

انجام کليه امور خدماتي
از قــبيل :نــظافت
از مــنازل ،راه پـلهها،
مجتمعهــاي اداري و
مسـکوني توسط نيروي
مجرب آقا و خانم ميباشد

*مشــاوره و ثــبت انواع شــرکت ،بــرند و عالئم تجاري
*تنظـــيم و ثبـــت انـــواع آگـــهي تغــييرات شرکت
*صـــدور و تمـــديد کــــارت بــــازرگــاني

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

موسسه ماهــور

شایــد این بار برن

ده شماباشید همراه
قرعه کشی سکه طال در هر ماه

دارای مجوز

09105398964

«شعبه دوم رستوران مجلل رویال
با ظرفـیـت  1000نفر دردهکده
گنـجنـامه افتـتـاح گـردیـد».

*مجهز به  3سالن مجزا :سالن همایش ،سالن  VIPو لمکده

اقــــســـاط  3مــــاهـــــه

ساخت کابينت ،کمدديواري ،دراور ،جاکفشي ،با
نازلترين قيـمت فقط کافیست با ما تماس بگيريد

ام دی اف   لترون
MDF

Lethron

HI GLASSES

های گالس

آدرس :همدان،میدان امام حسین(ع) ،بلوار عالقمندیان ،باال تر
از اداره گاز ،کارگاه خدماتی طرح نو 09182917255

هـمشهري گـرامي

بهمنـــظور رفــع نيـــازهاي روزمره شما هر روز صدها
آگهي در نيازمنديهاي روزنامه همدان پيام چاپ ميشود.
از آنجايي كه وظيفه اين رسانه اطالعرساني بهمنظور سهولت
در دادوستد و يا خدمات مـيباشد لذا مسئوليتي دربـــاره
محتواي آگهي نـدارد .از همكاري همه عزيزاني كه قصدشان
رعايت حقوق مشتريان و همشهريان گرامي ميباشد سپاسگزاريم.

ســازما ن نيازمند يهاي همدا نپيام

رسـتوران های مجــلــل رویـــال جهت برگزاری
همایـــش ها ،مــــراسـم ها و جــشـن ها آماده عقد
قرار داد با اشخاص،ســازمان ها و ادارات میبـاشد.

آدرس شعبههایرستوران های مجلل رویال  1و :2

شعب ه اول:همدان،انتهای خیابان مهدیه،نرسیده به میدان پژوهش
رستـــــوران مجـــــــــــــلــــــل رویــــــــــــال 1

شعب ه دوم:همدان،دهکده توریستی گنجنامه ،طبقه پایین تله کابین گنجنامه

رستـــــوران مجـــــــــــلـــــــــل رویـــــــــــال 2

هنـگام خريد وسـايل
برقي برچسب مصـرف
انرژي آن دقت کـنيد.

081-38372002-38372001
09182060790-09188145850

بـرق متعلق به همه اقشار
جـامعه است از اسـراف
در مصرف آن پرهـيز کنيم

