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تلفن

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

لوازم خانگي و اداري شما را
با قيـمت مناسب خريداريم

09188176407-32522719

ارائه گواهينامه معتبر از فنی حرفه ای و بنياد ICDL

شهریه با تخفيف و اقساط
تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

1

بازارياب

آقا

 10نفر

2

راننده

آقا

-

شرايط

 09184428371لطفی

با مجوز رسمی

09183129338 081-34285500 34295155

09187100121-32659257

نصب و تعمير کولرهای گازی
اسپليت،يخـچـالهایصنعتی

و خانـگی 09183113197

شبانهروزي

ت.ت.م
حمل و نقل

دقت بار

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

مدارك مورد نياز :كپی شناسنامه ،كپی كارت ملی ،كپی پایان خدمت ،یک قطعه عکس

برای تکميل کادر پرسنلی خود در شهرستان همدان از افراد
واجــد شــرايط زيــر دعـوت به همکاری مینمايد.

1

مأمور پخش

آقا

ديپلم -فوق ديپلم

ساکن همدان ،حدکثر سن  29سال ،داشتن تضمين معتبر،
دارای کارت پايان خدمت يا معافيت غير پزشکی

واجدين شـــرايط میتواننـــد به آدرس :هـــمدان ،بعــــد از ميــــدان کربــال ،روبــروی کـــارخــانه
آرد مريانج کار ،شرکت صنعتی داداش برادر (شونيز) با همراه داشن يک قطعه عکس مراجعه و يا برای کسب اطـالعات بيـشتـر
با شماره تلفن  081-34266010-19تماس و يا مشخصات خود را در آدرس اينترنتی شرکت  w w w . s ho ni z. c o mثبت نمايند.

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

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

09183149683 -09381667212

09183118683

حتی در ایــام تعطیل

با سبد رایگان

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

مراجعه حضوری :ساعت  5الی  7عصر

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

قاليــشويی شــفاف

( اول رضایت مشتری بعد پرداخت هزینه)

آدرس :بــلوار الغدیر ،پایین تر از مدرسه
عالقبندیان ،نرسیده به بلوار شهرک مدنی

09185917375-38239760-09021117866

گروه ُکر آوازی نغمه های الوند همدان

با مجوز رسمی از وزارت كشور
جهت ارتقای توانمنديهای خود از آقايان مسلط
به تئوری موسیقی دعوت به همکاری مینمايد

09188127515

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

.

رديف

عنوان شغلی

جنسيت

مدرک و رشته تحصيلی

شرايط

آدرس:بلوار امـام خـمینی ،روبروی پلیس امنیت عمومی

3136

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

شـونيز
آگهی استخدام شـون

صادر كننده ممتاز صنعت شيرینی و شکالت در هفتمين سال متوالی

توليد و پخش عمده روشويی
کابينتی ضدآب
09188188891-34201213

طرف قرارداد با فرهنگيان ،بانک ملت و ساير ارگانها

081-

کافه فـست فـود کليـز

مرکز پخش شرکت صنعتی داداش برادر (شونيز) در استان همدان برای تکميل کادر فروش خود از عالقهمنـدان
به شغل فروشندگی دعوت به همکاری مینمايد (منتخبين پس از آموزش و گذراندن دورههای خاص فروشندگی
شروع به کار خواهند کرد) برای کسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن  081-34266010-19تمــاس بگيرند و يا
مشخصات خود را در آدرس اينترنتی شرکت  w w w . s ho ni z. c o mثبت و يا به آدرس :همدان ،جاده کرمانشاه،
بعد از ميدان کربال ،روبهروی کارخانه آرد مريانج کار ،شرکت صنعتی داداش برادر (شونيز) مراجعه نمايند.

فروشگاه آبـانا

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

حمل اثاثیه و کاال با کادر مجرب و بیمه کامل

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

.

الـوندبـار

09188114102-32717001-32717002

آگهــی استـخدام

@k hanehk arg arhamedan

آدرس :همدان،خيابان طالقاني چهارراه اميركبير بيست متري شيرسنگي

اتــو بــار اايـران زمــين

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

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

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

آدرس:چهـــار راه فـــرهنــگ

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

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

 25ســـال گـــارانتــی با بيـــمه نـــامه ايـــران بـــرای اثــبات اصــالــت کــاال

(حتی ایام تعطیل)

081-38252006

ثبتنام کالسهاي رايگان و نيمه رايگان

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

(حتی ایام تعطیل)

اســتعـالم قيــمت
به صـورت تــلــفنی

123

آماده اعزام نیرو مجرب خانم و آقا
جهت نظافت راهپله ،منازل ،پرستاري و مبلشویي

کلينيک ساختماني عمارت

صــدور
انواع بيمهنامه

خيابان بينالنهرين جنب پارک

081-38238050-09185431900

تماس تبلیغاتی اکید ًا ممنوع

الوند

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

بيـمهنـوين

جاده دره مرادبيگ ،جنب برج تنديس

شما

ره ثب

ت
64

IRAN ZAMIN

ارائه سبد
رايـگان

گــاز رســاني
غــــالمــــي
وتفکيــککنــتور

کلي و جزئي و جا بجايي

09187001775

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

081-34278090-34278070-09183139435-09183174077

ظریـــفبــار

مجهز به سیستم گرمخانه

09372088029

شركت خدمات نظافتي پرنيان

تماس تبلیغاتی اکید ًا ممنوع

دقــت بـار
حـمــل و نـــقل

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

ن

تحویل  48ساعت

آدرس :همدان ،بلوار فرودگاه ،خیابان گمرک
تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تضـمين

دفتر كارخانه :همدان ،برج پاستور ،طبقه 7واحد7

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

پــارسـيان

ا سب

د
رایگا

0920 111 2020

قاليــشـويي اکـبا تـان

(با کیفیت و تضــمین)

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

موسسه حمل اثاثيه

ب

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

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

ساعــت تــماس 9 :صبــح الی 16
يوســـفــی 09380444543

سرمـايه گذاری مطمئن
با درآمد حالل و هر مقدار سرمایه

مجـــموعه بــــاغ تاالر باران افتــــخار
پــــذیرایی وليمه شما روزهداران عزیز در
ماه مبارك رمضان در محيطی زیبا و دلنشين
با بهترین نوع غذاهای ایــرانـــی را دارد

-

 -1یک نفر مسلط به امور بازرگانی خارجی
 -2یک نفر حسابدار
آدرس :شهــرک صــنعتی بوعـلی،
بلوار سوم ،خيابان  ،19پــالک 129

0918 111 1765

تومان( مشاوره و بازديد رايگان)

با مديـــريــت خانــم بهــرامی

در كــــارخانه تــــوليــــد مــواد غذایی

افطاری در باغ تاالر باران

حقوق ثابت +پـورسانت
داشتن ضامن معتبر ،حداقل ديپلم +بيمه +آموزش رايگان

داشتن نيسان مسقف
استيجاری

09189105262
 09030974262مرادی

رنگ پالستيک متري 3000

آدرس :همدان ،خیابان صدف ،روبروی آگاهی سابق ،نبش کوچه دلخواه

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

رديف

سمت

جنسيت

مزايا

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تــوزیع كنـــنده محـــصوالت غـــذایی و بهداشتی
جهـــت تکــميل پرسنل خــود در حـــوزه همدان
افراد واجد شرایط ذیل را دعوت به همکاری می نماید

رنگ روغني متري 4500تومان

09109439480-09366808855

خانــم /آقـــا در شـــرکت تــولیدی:

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

شرکت پرآور پخش سپاهان

استـــخدام نيـــروی
اداری در شرکت خصوصی

نقـاشــي ساختــمان

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

09185046080 - 32514126-32514166-32532844

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

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

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

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

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

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

آموزشگاه خالق نماينده بنياد  ICDLايران

مجری برگزاری دوره های ضمن خدمت فرهنگيان

09188150893

09189127687
09908683710

اقدام به جذب نماینده فعال در سراسر استان همدان مینماید

تاريخ  26به  27ارديبهشت
قيمت  135هزار تومان
081-32529917-18
09050949364

09185045643

09033299483

شرکت بيمه حکمت

(اتـوبوس درجـه يک)
(ظرفیت محدود)

اميـــر

هيچ آرامشی بیحکمت نيست

تور یکروزه گالب گیری
کاشــان و نیــاسر
صبحانه ،ناهار ،ميان وعده

را با باالترین قیمت خریداریم

34247850

ثامن پـرواز

با فنـر بـرقی

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

خريد و فروش انواع
ضايعات آهن ،مـس
چــدن،بـرنـج و
کاغـذ و کارتن شما
از منزل و محل کار
با بهترين نرخ روز

فــروش يــک دسـتگاه
چرخ و فلک ماشينشـارژی
09183191082

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

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

امانـت فـروشی
سعيد (پنــاهــی)
کلیه لوازم منزل
و اداری

09036375560

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

آیا ميدانيد كه داشتن مدرك فنيوحرفهاي دوره ICDL

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

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

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

فــــروش

ضميمه رايگان شماره  3470روزنامه همدان پيام

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

امانت فروشي
مــهـــدي

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

32514744
دفتر زيارتــی اويــس قــرنی

به يک نفر کارگر آقا جهت
مـرغــداری با سابقه کار
نيازمنديم 09104949729

فـرش مـقدم

لوله باز كنی

شماره 2557

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

نـقل و انـتقال فيش حج تمتع با مجوز
رسمــی از ســازمان حج و زيارت

آموزشــگاه فنــيوحــرفهاي خـالق

تعداد

@bazarehamedan

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

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

09105398964

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

يکشنبه  22ارديبهشت ماه سال 1398
خــريدار انواع ضايعات آهن و
آلــومينيوم،مـس به باالترين
قيمت در محل 09120417324

TELEGRAM

سايـه گشـــت
تور یــــک روزه دریــــاچه

سقالکسار و ماســوله
خـــدمات:صبحانه ،ناهار ،عـــصــرانه

اتوبوس

 ،V I Pبيـمه،راهـــنـما

حرکت 26:ارديـبــهشت
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

حرکـت 13 :خرداد

@s ay ehg as ht

38265051-38265052-38264067

اگر به دنبال آگهی های استخدامی می باشيد
لطف ًابـهکــانالتلگـرامیزير مراجعهنـمايـيد

@bazarehamedan
جهـت عضو در كانال تلگرام نيازمندی لطفاً
عدد 5را به شماره  09105398964ارسال نمایيد.

2

ایمیل ارتباط با نیازمندیها niaz@hamedanpayam.com

پيامک10006066 :

امالك نيکان
رشید استخدام
آرامگاهبوعلي،بلوارخواجه

استخدام

پايـــین تــر از اداره امـــاکــن

استخدام

استخدام

استخدام

استخدامی

اللجـين

خرید و فروش-رهن و اجاره

معاوضه،مشارکتدرساخت
تلـفن38 321 666 :
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

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع
تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

ت.ت.م

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

از خــانمــهايـی کـه
مهارت سنگ دوزی و منجوق
دوزی روی لبـاس را دارن
دعوت به همکاری مینماييم

(در مــحيطی كام ً
ال زنانه)

همدان ،خيابان بوعلی ،پاساژ هما جنب
پاساژ شهر آرا طبقه اول خياطی آنام

09189103742
32514467

به تعدادی چرخکار خانم و آقا

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

(وردست و اتـوکار) با اجرت
خـوب ،کار ساده و تسويه

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

به  2نفر فروشنده
خانم جهت کار در
فامنين نيازمنديم
09188195037

به چنـد نفر چرخکار مانتو
دوز و اتوکار خانم با حقوق
و مـزايای عالی نيازمنديم

حسـاب هفتگی نيازمنديم

09365341352

38250479

حقوق ماهيانه  900/000تـومان

09183189146

به چــند نـفر
جــوشکار ماهر
نيــازمنـديم
09189090249

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

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

به يــک رنگ کار ماهــر
چـــوب جــهت کــار
در کارگاه صندلی ســازی
به صورت کارمزد نيازمنديم

شمــاره تــماس:

09183115752

به چـند نفر بازارياب آقا
و خـانم با حقوق ثابت +
پورسانت و بيمه نيازمنديم

(بازاریابیموادغذایی)

09101475825

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

ت.ت.م

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

به يــک همــکار آقــا يا خانم
( فعال) آشـــنا به کامپيوتر جهت
کار در مشاوره امالک نيازمنـديم
09184426800-32534548

جـهت تکميل نيروهای خود در سراسر استان همدان آگهي استخدام نيـروي ثـابت
از افراد متعهد و مجرب دعوت به همکاری میشود

سمــت

تعـداد

جنـسيت

تـــوضـــيحات

مدير فروش

 1نفر

آقا و خانم

افراد دارای تيم و سابقه در اولويت می باشند

بــازارياب

 10نفر

آقا و خانم

برای افراد مبتدی آموزش رايگان میباشد

(نسبت به پاک کردن ،شستشو و سرخ کردن مجرب باشد)
در محیطي زنانه به صورت کار دائمي از ساعت  8الي 15

(فقــطحضـــوري)

حقــوق ثــابت+بيـمه+پــورسانت+پــاداش 09188138220

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

34383916-17

09189500589

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

 -3شرايط سنی حداقل  25و حداکثر  30سال

ميدان عباسآباد،
باغ رستوران ساحل

آدرس :همـــدان ،چهـــارراه شـــهناز ،پـــايينتــر
از داروخانه حکيم نبش بنبست انصار طبقه پايين

081-38213203

به يــک هــمکار خانم
با تــجربه جـهت کار در
بوتيــک زنانه واقـع در
خيابان پاستـور نيازمنديم
09121456067

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

به يک هـمکار جـهت امور حسابداری به تعدادی نيروی به چنـد نفر آقا و
در شرکــت تـوليدی نيـازمنـديم سالـن کـار آقـا خانم جهت همکاري
 -1حداقل مدرک تحصيلی فوق ديپلم حسابداری جهت کـار در باغ با بيـمه نيازمنديم
رستوران نيازمنديم پارهوقت و تماموقت
 -2حداقل سابقه کار مالی  2سال
مدرك دیپلم به باال
09182168529
09187047123

به تعدادي کارگر خانم جهت کار در کارگاه
سبزيجات ،ترشيجات ،پیازداغ نیازمنديم

به تعدادی نيـروی خانم
چرخــکار ،وسـط کار،
زيگزال دوز جهت کار در
توليدی پوشاک نيازمنديم

ساعت كاری  9الی 19
09351255925

09216170997

به یک نيروی خانم جهت
كار در نقاشی ساده داخل
شهر اللجين نيـازمندیم
باسرویسرفتوبرگشت

09186744496
به دو نفر آقا و
دو نفر خانم جهت
کاردر دوغابی
(تراش و شستشو)
نيــازمنـــديم

اللــجـين
09916389818

نيازمنــد بــازاريـاب
تلفنــی خــانم جـهت

کار در دفتر روزنامه میباشيم.

(نيـمـه وقــت)

( 38264400مراجـعه حضـوری)
آدرس :همدان ،خيابان مهديه روبروی
دبيرستانشريعتیدفترروزنامههمدانپيام

نيــسان يـخچالدار و ويـزيتور
شركـــتلبــــنياتآوشجــــهتتـــکميل
كـــادر فـــروش خـــود در هـــمدان به چند
خودروی نيسان یخچالی و ویزیتور نيازمند است.

081-32643027 09185044706

به تعــدادی نيــرو جهت تکميل كادر فروش
در فروشــگاه پــوشاك زنانه توليکا نيازمندیم

 -1فروشنده خانم (حقوق  +پورسانت)
 -2ادمين (حقوق ثابت)
خيابانطالقانی-مجتمعايرانزمين،طبقههمکفواحد،11توليکا

09393815313

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

سابين تجارت آريا

38338277
ساعت تماس  18تا 21

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

به دو نفر آقا يا خانم
جهت کار در دوغابی
(اللجين)نيازمنديم

ت.ت.م

به يک سـرمايه گذار
جهتتوليدوتوسعهی
به یک نفر نجار به تعــدادی نقاش کفشزنانهنيازمنديم در تهيه غذا نيازمنديم
ساخــتمان ماهر به 09366171490
09910544322
ماهرنيازمندیم
طوردائمنيازمندیم
به تعدادي فــروشنده خـانم با تجـربه و
صندوقدار مسلط به نرم افزار هلو نيازمنديم
09186767710 09188116299
(با حـــقوق و مـــــزایاي عـــــالي)
به تعدادی وردست چرخکار به یک نفر باتری ساز
ماهر و نيمه ماهرخانم و آقا جهــت كــار در جهت فروشگاه تخصصي سيسموني و
با حقـوق بـاال نيازمنديم
(حوالی جانبازان) مغــازه نيـازمندیم کودک طبقه  3واقع در برج زاگرس
09365523825
09183133307
09186712818
09307079590

يک نفر با ساعت کاری  12ظهر تا  6عصر
و يک نفر با سابقه کاری  9شب تا  1شب

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

به تـعــدادی
پيک موتوری در يک
يا دو شيفت جهت کار

به دو نفـر نيروی جـوان
آقـا جــهت کــار در
فروشــگاه مواد غـذايی
جهت چيدمان نـيازمنديم

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

09126178176 - 09181117174

كار در منـزل
09182127030

یکبـــاب منـــزل مسکونی به متراژ  309متر
در  3طــبقه مجــزا  3،بــر واقع در ميدان
بعثت جنـــب بلــوار بعثت ( قيمت توافقی)

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

آگهــی فــروش

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

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

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

09181190364

شماره تماس09185070107 :

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

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

پالک  75با تـمام امـکانات

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

بوعلی ،پاساژ الماس،طبقه زيرين

موسسه زبان به روش
(شهــركبـهشتی)

ت.ت.م

مغازهای  30مـتری،آرامگاه

حقوق روزانه  40هزار تومان
(افرادی سيگاری اكيداً تماس
نگــيرید بـــه هيچ عنوان)
09182178805

زبـان انگليسی خانم
با سابقه کار نيازمنديم

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

(يا قابل معاوضه)

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

بـه چنـد مدرس

به يک همکار خانم
مسـلط به فتوشاپ
و اتـوکد نيازمنديم
(شهرکمـدنی)
09025204949

09183131332

با سرویس رفت وبرگشت

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

فــروش

09183137624

09369848593

09120814350

09180014081

يــــک کــارگاه
سفـــال در اللـجين
همــدان به نيــروی
خــــانم جـــهت
همـکاری نيازمند است

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

زميــن عادی دارای نسق و
بنچاققدیمی(قيمتتوافقی)
09188170069

(قيمت تـوافقی)
09390029603

به دو نفر جوشکار
ماهـرنيازمنديم

ارســـال رزومـه
09370504014

سـن  25الی  30سال
ساعت کاری  8الی 14

به منظور تکميل پرسنل وصول
مطالبات آب و گاز خود به 15
نفر نيـروی آقا نيازمند است

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

09183162814-09183121609

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

متراژ  10هزارمترواقع
در بهترين نقطه آبشينه

یک كارواش به متراژ 90متر
با تمـامی امکانات حوالی
شهـرك مدنی بر خيابان
اصلـی بفروش مـیرسد

نيازمند همکار خانم آشنايی
کامل با نرم افزار هلو جهت
هــمکاری در فروشگاهی
واقـع در خـيابان شهدا
فلکه چاپارخانه می باشيم

فوری فوری

به یک نيروی خــانم جهت
انجام كارهـــای اداری و
بانکی(كارپردازی)نيازمندیم

شركـتپــارسی
طرح فرنود آریـا

09188111753

به سه نــفر نـــيروی
کـار خانم جهت کار در
دوغــابی نيازمنديم
آدرس:هــمــدان،
مــهـدی آبـــاد

به تعـدادی نيرو جـهت کار
در تـوليدی مانتو نيازمنديم

 -1وردست چرخکار ماهر يا نيمه ماهر:
 7نفر 600 ،الی  800هزار تومان
 -2وسط کار ماهر يا نيمه ماهـر:
 4نفر 300 ،الی  400هزار تومان
 -3اتو تکميلی زن 2 :نفر ،دانهای

كار بصورت زنجيره ای میباشد ،تسویه هفتگی

09188803185

همدان ،چهار راه شريعتی ،مقابل هتل مرمر 09128119093

فروش زمين

09055084762

به يک حسابـدار
جهــت کـار
در شهرک صنعتی
بهاران نيازمنديم
09183080645

بـه دو نـفر خانم جهت
ويزيت تلفنی با روابط
عمـومی باال در شرکت
پخش مواد غـذايی و
شوينـده نـيازمنديم
09189529932

ت.ت.م

آدرس :همدان ،بلوار سردار همدانی
(فرودگاه)پشتگمركاستانهمدان

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

09181072530

انبـار جهت اجاره مساحـت زميـن
 13693هزار مترمربع ،سوله صنعتی
 1322هــزار مترمربــع ،ارتفاع
تاج  8/5متر ،دارای بــرق  3فاز
قابل بارگيری کانتينر و تريلی ،مجوز
بهرهبرداری صنعتی از شهــرداری

09182206995

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

چرخکار و چرخکار نيازمنـديم

به  2نفـر مشاور در امر
خـريد و فروش مسکن
جهت فعاليت در امالک
پالک همدان نيازمنديم

09187495546

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

يــک قـطعه زمين
باغ گردو (  30اصله)
در روســتای وهنان
به فــروش میرسد
(قيـمت تـوافقی)
09182114225

09188128272

به تعدادی چرخکار و شاگرد اتو کار
تـکمــيـلــی زن بـصــورت
زير چرخی نيازمنديم ( تسويه نقدی)

به  2نفر همکار خانم در صورت امکان
با سابــقه جـهت کار در طالسازی
نيازمنديم ساعت مراجعه  10تا  12ظهر
09180012151

به يـک نفر وکيوم کار در واحد
توليدی سرويس نوزاد در صنايع
چوب نيازمنديم 09188177301

ت.ت.م

09187128010

(قيــمت تــوافـقی)

09038112941

09305131448

ت.ت.م

بلـــوار ارم راه استخر
عبـــاس آباد جــنب
رستـــوران بـــاغ ُرز

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 چـــند لــعاب کـار مـاهر
جهت ميناکاری در منزل و مشکی کار
ماهر در کارگاه همـدان نيازمنديم

به تعدادی چرخکار وردست،
پــادو جــهت کار تريکو
نيازمنديم 09182041399

به يـک نفر جهت تعويض
تاير سنگين با دستگاه جديد
نيازمنديم 09378185004

به تــعـدادی وردسـت

ت.ت.م

فروش باغ

09183111054

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

بلوار شاهد اجاره داده میشود

یـــک بـــاب كارواش
باتجهـــيزاتكـــامل
ابتدای بلـوار بهــشت

09370047407

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

نيـازمند فروشنده و کارگر
جـهت کار در فـروشـگاه
آهنآالت 09390961904

به يک مشاور آقا جهت کار در
امالک نيازمنديــم (حداکثر
سن  35سـال) 38323020

به يـک آشپز ماهر جهت کار
در رستوران نيازمنديم ( با جای
خــواب)09189119670

به يــک هــمکار خانم
فارغ التحصيل رشته حقوق
نيازمنديم 09039835694

ت.ت.م

اجاره کارواش

کـــارگــاهی به متراژ
 100متر به ارتفــاع 4/5
متر ،با برق  3فاز ،امتيازات
کامل با سرويس بهـداشتی
و سرامــيـک کــاری،

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

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

فـــوری به تعدادی اتوکار خانـم
يا آقا جهت کار توليدی مانتو نيازمنديم
(پاســاژ اکـباتان ،تـوليدی يـلدا)
09189218981

به يک اپراتور آقا جهت شيفت
شـب و  10راننده در آژانس
نيـازمنـديم 32657929

به تعــدادی خـانم و آقـا
جهت کار در سراميک نيازمنديم
09183077356

به يک شاگرد آقا جهت کار در نقل و
نبات ريزی واقع در شهرک فرهنگيان
(علیآباد)نيازمنديم09185865360

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

به دو نفر همکار خانم جهت کار
در سفالگری اللجين نيازمنديم

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 2557

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع
تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

با کيفيت عالي و تضمين

09035340232

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

(هم

با نوبت

تعــمــير
ساختمـان

رف

ع نم و

نشتی
ت.ت.م

ساعت تماس  16الي 20

رنگ پالستیک متري  3500تومان

از بنايی  ،سيمان ،گچ کاری  ،سنگ ،

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

مین

0918 813 0531

نقاشي ساختمان

رنگ روغني متري  4500تومان

الح)

آدرس :سر گذر ،حالجخانه پالک5

 09183132985-32528787مسلم

پذیرفته ميشود

نقــاشی ســاختمان
قيــمت منــصفانه
09187113894

مص

با  20درصد باالتر
از قیمـت واقـعي

09187089782
09358199394

وام

مولتی کالر ،آکروليک 09187142100

ه تأ
را

خریــدار انـواع
فـرشهاي كـهنه

فـرش هــای
نو و کهنه شما را
خــريـداريم

ضمانت

09189028401-09181070367

کروز کنترل و کالچ هوشمند اتوماتيک

نصب و خدمات كالچ هوشمند اتوماتيک ،كروز كنترل ،هند كنترل ،آني گرما ،كالچ ترمز دوبل

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

در تلگرام و اینستا همراه ما باشید @autoclutch_vejdani

www.aetgroup.co www.iranclutch.org

با مجـوز رسمي از سازمان آموزش فنيوحرفهاي كشور

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

09180012486

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

فروشگاه لعاب فيروزهای

کــار از شــمـا
سرمايه و فروش از ما فــروش انواع رنگدانههای لعــاب،
( تعميرات توليد خرید و
فـروش ،تعویض مبلمان)

با سود عالی در همدان و تهران
09308983251

 M T 6 0انواع اپک و جوهر سياه قلم
آدرس :ميــدان شيــر سنگی
ابتدای دوازده متری سنگ شير

09190403354

شرکت خــدماتی نظــافتی پـدرام ()11679
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.

فرصتهای شغلی مناسب خود
را در كانال تلگرام پيدا كنيد.

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.

09188113429
09187051103
برادران ياسايی

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

عالءالدين

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

اولین و تخصصيترین مرکز آپشن خودرو در غرب کشور

كالچ هوشمند اتوماتـيک

ت

32515783

بازار فرش

وام تسهيالت

روغنی،پالستيــک،کـنيتکس،

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

دستبافت و ماشينی
شما را به باال ترين
قيــمت درمحل
خــريــداريم

09186752915

09187125336

نقاشــیســاختمان

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

 5تـــن 200

با  14سال سابقه درخشان

ت.ت.م

دا ممنوع
تماس تبليغاتی اکيدا

فرشهای كهنه

(با باسکول ديجيتال)

جه
و

بازار فرش

بهبــاالتــرین
قيمت در محل

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

خــرید و فـــروش
انواعكــانـکسهای
تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

09332084007-32515469
09189094263

خـــريـدار
ضــايـعات و
لوازم منزل شما

بـــهتـرين
خــريــدار

081-38212426

ايسوز و يخچالدار

آموزشگاه تعمیرات موبایل

09184442885

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

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

09188121232

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

ایــزوگـام دليـــجان
قير و گـونـي و آسفالت

روزنـامه باطـله و کـارتن
تخم مرغی شما را خريداريم

09122577849-32666682

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

امانـت فروشی سعادت

آلومينيوم خريددرمحل

حمل و نقل رایگان
09198856490

آموزشگاه مراقـبت
زيبـايی مـاهـک

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

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

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

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

امــانت فـروشی اهـورا

خــريدار انواع
ضايـعات آهـن و

09188139446

09189117269-09189117262

ت

امانــت فـروشی اسالمی

کليــه لــوازم منزل شمــا را
به بـاالترين قيــمت خريداريم
09185848955

فروش اقساطی سکه

و
جه

09335804094-09183118767

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

تعدادی ميز و صندلی مخصوص نصـبانـواعايـزوگامدليـجان
در رستوران به فروش میرسد وهگمــتانهآسـفالتمـحوطه
 09183154562-09188159115و لکـه گيـری 09014491002

متـــفـــرقه

متـــفـــرقه
تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

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

متـــفـــرقه

ضميمه رايگان شماره  3470روزنامه همدان پيام

3

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

امانت فروشی

خـــریـــدار
ضایعات و آهن

خـــریـــدار
ضایعات و آهن

تعــميرات

متـــفـــرقه

ایمیل ارتباط با نیازمندیها niaz@hamedanpayam.com

عامليــتانحـــصــاري8101
(مهندس وجداني) در غرب كشور

09188510521-09188523897

اوقات شرعی ماه مبارک رمضان
سال  1398هجری شمسی  -سال  1440هجری قمری

هدیه روزنامه همدان پیام

روز

تاریخ

تاریخ قمری

اذان صبح

طلوع
آفتاب

اذان ظهر

غروب آفتاب

اذان مغرب

نیمه شب

سهشنبه

1398/2/17

 1رمضان

04:47

06:20

13:13

20:05

20:25

00:26

چهارشنبه

1398/2/18

 2رمضان

04:45

06:19

13:12

20:06

20:26

00:26

پنجشنبه

1398/2/19

 3رمضان

04:44

06:18

13:12

20:07

20:27

00:26

جمعه

1398/2/20

 4رمضان

04:43

06:17

13:12

20:08

20:27

00:25

شنبه

1398/2/21

 5رمضان

04:42

06:16

13:12

20:09

20:28

00:25

یکشنبه

1398/2/22

 6رمضان

04:40

06:16

13:12

20:09

20:29

00:25

دوشنبه

1398/2/23

 7رمضان

04:39

06:15

13:12

20:10

20:30

00:25

سهشنبه

1398/2/24

 8رمضان

04:38

06:14

13:12

20:11

20:31

00:25

چهارشنبه

1398/2/25

 9رمضان

04:37

06:13

13:12

20:12

20:32

00:24

پنجشنبه

1398/2/26

 10رمضان

04:36

06:12

13:12

20:13

20:32

00:24

جمعه

1398/2/27

 11رمضان

04:35

06:12

13:12

20:13

20:33

00:24

شنبه

1398/2/28

 12رمضان

04:34

06:11

13:12

20:14

20:34

00:24

یکشنبه

1398/2/29

 13رمضان

04:33

06:10

13:12

20:15

20:35

00:24

دوشنبه

1398/2/30

 14رمضان

04:32

06:10

13:12

20:16

20:36

00:24

سهشنبه

1398/2/31

 15رمضان

04:31

06:09

13:13

20:16

20:36

00:24

چهارشنبه

1398/3/1

 16رمضان

04:30

06:08

13:13

20:17

20:37

00:23

پنجشنبه

1398/3/2

 17رمضان

04:29

06:08

13:13

20:18

20:38

00:23

جمعه

1398/3/3

 18رمضان

04:28

06:07

13:13

20:18

20:39

00:23

شنبه

1398/3/4

 19رمضان

04:27

06:07

13:13

20:19

20:39

00:23

یکشنبه

1398/3/5

 20رمضان

04:26

06:06

13:13

20:20

20:40

00:23

دوشنبه

1398/3/6

 21رمضان

04:26

06:06

13:13

20:21

20:41

00:23

سهشنبه

1398/3/7

 22رمضان

04:25

06:05

13:13

20:21

20:42

00:23

چهارشنبه

1398/3/8

 23رمضان

04:24

06:05

13:13

20:22

20:42

00:23

پنجشنبه

1398/3/9

 24رمضان

04:24

06:05

13:13

20:23

20:43

00:23

جمعه

1398/3/10

 25رمضان

04:23

06:04

13:14

20:23

20:44

00:23

شنبه

1398/3/11

 26رمضان

04:22

06:04

13:14

20:24

20:44

00:23

یکشنبه

1398/3/12

 27رمضان

04:22

06:04

13:14

20:24

20:45

00:23

دوشنبه

1398/3/13

 28رمضان

04:21

06:03

13:14

20:25

20:46

00:23

سهشنبه

1398/3/14

 29رمضان

04:21

06:03

13:14

20:26

20:46

00:23

چهارشنبه

1398/3/15

 1شوال

04:20

06:03

13:14

20:26
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جهـــت چـــاپ و ثبــت آگهـــی استخـــدام
خريدو فروش امالک ،اتومـــبيل و تبليـــغات خود در
فضای مجازی باشماره  09105398964ارسال نمايــيد.

با نيازمنديهای صبح استان همدان به روز باشيد

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

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

حبـيبيان

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

هيچ شعبة دیگری در سطح استان همدان ندارد و تمامی شور

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

يکشنبه  22ارديبهشت ماه سال 1398
شماره  2557ضميمه رايگان شماره  3470روزنامه همدانپيام
www.Hamedanpayam.com
ايميل نيازمنديها niaz@hamedanpayam.com

آدرس :همدان ،ابتد اي خیابان مهدیه ،روبروي دبیرستان شریعتي ،ساختمان پیام
از سالمــندان گـــرامی عــــزیزانی كـــه
مشکل حـــركتی دارنــــد و كودكان عزیز
در منزل خدمات آرایشگری انجام میدهيم

با مدرک بینالمللی آرایشگری از سازمان فنی و حرفهای

آيفون يك طبقه صوتی  135هزار تومان

المپیک

جــاروبــرقی  300هـزار تومان

دستگاه ديجيتال  90الی  110هزار تومان آيفون تصويری  2طبقه  650هـزار
گوشی تلفن ثابت 40الی 65هزارتومان

آيفون يك طبقه تصويری  350هزار تومان

چــای سـاز  165هـزار تـومان

اتو بخار  125هـزار تومان

محــافظ يخـچال  45هزار تومان المپ  50وات كم مصرف  15هزار تومان

آدرس :همدان،خیابان باباطاهر کوچه سماواتیان 09182117955

کاغذ ديواريهاي ايراني و خارجي
تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

با مربيگری امير طهماسبی
آموزش ورزش واليبال از مبتدی تا حرفهای

ثبـتنـام شروع شد

جهت هــماهنـگی و کسب اطالعات بيشتر با شماره  09353300160تماس حاصل فرماييد.

مجموعه ورزشی آبياران

*با پرسنل مجرب و متعهد به کار و خدمات نوين

تأمين نيرو جهت نظافت

09104485919

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

تأمين نيرو جهت پرستاری

با م

دي
ريت

*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

خان

م 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

■ آب کشی کامل به صورت اصول شرعی

■ سرويس رايگان +سرويس دهی به بهار،

آدرس :همدان ،شهرک اميركبير ،خيابان گلزار
09187130072-09183169361-38251938

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

تخـ
ـ
ف
ی
ـ
ـف
ویژ
ه
ب
ه
ـ
ـاری

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

تماس تبليغاتی اکيدا 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
بانازلترينقيمتممکن
قاسمي  09219452817-09199015045بـهصورتنقـدواقساط

چــلوکبـابی ريحون

همراه
قرعه کشیسکه طال در هر ماه

رسمی از ات
حادیه محترم

قبول سفارش برای مراسم و مجالس شما

تعـداد  100پرس بــه بـــاال تــخفيف ویژه
چلو خورشت قورمه سبزی

سرعـــت،دقــــت،پاکـــــیزگی

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

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

* براق نمودن واتو کشی فرش در مرحله پایانی شستشوی

شستشوی کالسیک
همراه با مواد
شوینده نانو

9000

چلــو خـورشت قيمه

9000

چلـوکوبيـده معمولی

9000

بدون چلو

بــدون بــرنـج
کوبيـده معـمولی

7000

جوجـه معمولی

8000

مـــرغ

9000

وزيــری

10000

نگيــندار

9000

جوجـه سلطانی

15000

چلو کوبيـده مخصوص

12000

کــباب ميکس

17000

چلــو جـوجه سلطانی

17000

بــال

8000

چلــو کبــاب مـيکس

20000

کتــف

8000

چلـــو جوجه معمولی

10000

چلـــو نگيـــن دار

11500

چـــلـو مـــرغ

12000

چلـــو وزيــری

13000

چلو جـوجه مــخصوص

13000

ويژه ماه رمضان

بمناسبت ماه مبارک رمضان کلیه
غذا ها  %5تخفیف داده مـیشود

افطارحليم و آش موجود است

پيــک رایــگان

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

(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

لـــول میـــبره لـــول مـــیاره

■ شستشوی انواع فرش ،موکت،
پتو به صورت اعالشويی

آدرس:همدان ،بلوار خواجه رشيد ،روبهروي اداره اماكن ،كوچه سراپيچي ،محوطه چمن كبابيان

38268371-09188118286

قاليشويی خليج فارس

قيمت ها با % 20تخفيف محاسبه می گردد

اولين و قويترین بورس فروش كاالي استوك (پرینتر ،مانيتور  L C Dو  ،L E Dمينيكيس)
كليه پرینترها داراي  5سال گارانتي طالیي  10 +شارژ كارتریج رایگان ميباشد

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

دارای مجوز

09199106800-09127651203

همـدان پـرينـتر

فــروشـگاه
تجهــيـزات
آشپـزخـانـه

شايــد اين بار برنده شماباشيد

(قاليشویی نقشينه)

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

انواع خريد فرش های دستباف کهنه ( حتی پاره)
تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

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

09120258019

حومه و...

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

09183160361
081 -32529094

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

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

09180054172-09189073298-32747197

پسران

زیــر نظر فنی
آرمينتشکـری

بــورسانـــواع

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

بــــاالتــر از قـيمت
بازار خرید در محل

گروه معـماری کالسکه چوبی

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

فروش انواع لوازم برقی

خــريــدار انواع
فــرشهــــاي
کـهنــه  20درصد

مدرسه واليبال

آيفون 2طبقه صوتی  175هزار تومان

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

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

ميالد يزدان خواه 08132519046-09184098747

تماس تبليغاتی اكيدا ممنوع

خدمات آرايشگری در منزل (آقايان)

تلفن 10006066 38264400 :

09105398964

آدرس :همدان ،خيابان شهدا ،پايين تر از فلکه پروانهها ،به سمت چاپارخانه جنب آسيا موتور

 09307309850-09189008155-32645414 32747154-32747844-09187004900-09182061008مديـريت

