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38264400
 38282865تلفن
SMS 10006066

TELEGRAM

تلفن

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع
تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

09198033424

09359344848

32528268 -32527016

سرمـايه گذاری مطمئن

برای اولین بار در استان همدان با حقوق و کارمزد مـــناسب
متقاضیان میتوانند جهت ثبتنام و تعیین وقت مصـــاحبه
با شماره تماس  0813-2522833تماس حاصــل فرمـــایید

(حداقــل مـــدرک تحصیلی دیپلم)

به تعدادی پيک موتوری بصورت تمام وقت و نيمه وقت
با حــقوق مـاهيانه  1/300/000تومان نيازمنديـم

(مراجعــه حـــضوری)

آدرس :ميــدان جـهاد ،ابتدای ميرزاده عشقی،
روبـروی شيرينی سرای گلبرگ فست فود کليــز

در کــــارخانه تــــولیــــد مــواد غذایی

با درآمد حالل و هر مقدار سرمایه

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

0920 111 2020

0918 111 1765

دفتر کارخانه :همدان ،برج پاستور ،طبقه 7واحد7

جهت تکميل کادر فروش خود به تعداد محدودی
بازارياب با حقوق و مزايای عالی نيازمند است

09183104043

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

با مجوز رسمی

09183129338 081-34285500 34295155

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

دا ممنوع
تماس تبليغاتی اکيدا

*تأميـــن نيــرو جهت خــدمات

ش خدمتکار سالن کار ظرفشور برای مجالس های شما
پذيرايی پيش

نيــرو جهـت پـرستاری
*تأميـــن ــرو

کودک و سالمند در منزل يا بيمارستان (نيمه وقت و تمام وقت)
* شستشوی انواع مبلمان،تشک  ،موکت با دستگاه در منزل 09186125797
*مجری کليه امور ساختمانی گچکاری ،کاشی کاری 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.

123

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

09109439480-09366808855

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

با مديـــريــت خانــم بهــرامی

فروش و نصب
شه
جدیدترین کاغذ دیواری های سال به قیمت پخشرمعم
اری

فــروش
فوقالعاده
کاغذ ديواری،
کناف ،قرنيز

کناف ،سقف کاذب
پارکت و قرنیز

 15سال سابقه با مجرب ترين اکيپ اجرايی

کجا؟؟؟

شهر معماری  :همدان ،خيابان عالقبنديان ،تقاطع مدرسه عالقبنديان

فروشگاه بزرگ شهر معماری

09183080929 -32747420

لوازم خانگي و اداري شما را
با قيـمت مناسب خريداريم

الـوندبـار

09188176407-32522719
حتی در ایــام تعطیل

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

09188114102-32717001-32717002

دقــت بـار
حـمــل و نـــقل

شبانهروزي

با سبد رایگان
ت.ت.م
حمل و نقل

دقت بار

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

081-34278090-34278070-09183139435-09183174077

الوند

تخ
ـ
ـ
ف
ی
ــف
ویژ
ه
ب
ه
ـ
ـاری

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

برای تــکمیل کـادر مالی خود در همدان از افراد با
تجربه با شرایط ذیل دعوت به همــکاری مــینماید.
عنوان شغلی

جنسيت

شرايط احراز و توانايی

مدرک تحصيلی

حسابدار

خانم وآقا

حــداقل  2ســال
سابقه کار مفيد،مسلط به
نرمافزارهای مالی و اکسل
حــداکثر سن  35سال

ليـسانس و
فوق ليسانس
حسابداری

خريد،فروشوتعميراتتخصصیانواعماشينهایاداری

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

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

شرکت خدمات نظافتي پرنیان

شما

ره ثب

ت
64

خدمات ماشینهای اداری مهر

تماس تبلیغاتی اکید ًا ممنوع

*تأمــين نيــرو جهــت نظــافت

09372088029

شارژ انواع کارتریجهای لیزری و جوهرافشان
با نازلترین قیمت و بهترین کیفیت

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

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

تضـمين

ن

امانت فروشي
مــهـــدي

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

خـط ويـژه09186348290 :

شرکت خــدماتی نظــافتی پـدرام ()11679

پــارسـيان

ب

ا سب

د
رایگا

■ 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

آدرس  :همدان خيابان بوعلی سيزده خانه جنب
مسجد امام حسين طبقه اول (پيشخوان دولت)

(با کیفیت و تضــمین)

34384052-34384053

09183149683 -09381667212

ظریـــفبــار

کانال تلگرام @madgasht_ekbatan
ايـنــستاگـــرام madgasht.tour
مجری تورهای تخصصی طبيعت گردی و ادونچر
تـــورهای کيــش و مشـهد پرواز از همدان
تـــورهایخــارجـی

تومان( مشاوره و بازديد رايگان)

خيابان شريعتی ،مرکز خريد صفويه طبقه  2واحد 27

09189115855

محمود معینی 09199196401

قاليــشـويي اکـبا تـان
تحویل  48ساعت

مجهز به سیستم گرمخانه

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

حمل و نقل حـــکــمت

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

بهار امسـال #همسفر_مادگشت_ باشيد

موسسه حمل اثاثیه

رنگ پالستيک متري 3000

متــقاضیان جــهت کسب اطالعات بیشتر میتوانند
با شــمارههــای ذیــل تمــاس حـاصل نــمایند.

 25ســـال گـــارانتــی با بيـــمه نـــامه ايـــران بـــرای اثــبات اصــالــت کــاال

آدرس:چهـــار راه فـــرهنــگ

رنگ روغني متري 4500تومان

شرکت پـخش کیک بنیس ونیلو شــرکت سـينا پـخش ژن

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

جشنواره تورهای
یکروزه ی بهاری
جمـعه  6ارديبهشت جمعه  13ارديبهشت
*گالبگيریکاشــان *گالبــگيری کاشان
جمعه  6ارديبهـشت جمعه  13ارديبهشت
*مــاســـولـه *هجـيج کرمانشاه
جمـعه  6ارديبهشت جمعه  20ارديبهشت
*ييــالقسـالنـسر *هفــت آبشار لفور

*برق کشی ،لوله کشی آب و گاز صفر تا صد

حقوق 1/000/000تومان

جــذب نــمايندگی فـروش بيمه
درمان تکميلی انفرادی و خانوادگی

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی مادگشت اکباتان

تلفــن38265572 -38265618 :

به چند نفر فروشنده خانم
جهت همکاری در پوشاک
مجلسی بانوان نيازمنديم

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

خیابان مهدیه ساندویچی رضا آقاجون

به  2نـفر گـرافيست جهت کار
در شرکت تبليغاتی نيازمنـديم
(حقــوق توافــقی)

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

جهت تکميل کادر پرسنلی خود به تعدادی
نيروی سالن کار،کافــهمن ،پيتــزازن،
کــارگر ساده و صندوقدار با ظاهـری
آراسته و روابط عمومی باال نيازمند است

38481395-09184118626

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

ساندويچی رضا آقاجون

09188180221

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

(مراجــعه حضــوری از ساعت  12الی )15

آدرس:ميدانجهاد،ابتدایميرزادهعشقی،روبرویشيرينیسرایگلبرگ

آدرس :بازار مبل مریانج

09189127687
09908683710

نقـاشــي ساختــمان

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

جهـت تکميل کادر کافه به تعدادی باريستا
و کمـک بـاريستا و سالن کار نيازمند است

ساعت تماس 18 :به بعد
مصاحبهحضوری

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

کافـــهکـلیـــــز

09181119012

با امتــياز آب و
بـرق و ساختمان

(باحقوقومزایایعالی)

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

09186103649-32514717

به دو نفـر حسابدار خانم
مسلط به نرمافـزار هلو با
حقوق مناسب نیازمندیم

09036375560

اجـــاره یـــک
واحـد بلوکزنی

به يـــک فــروشنــده
خانــم بــا تجربه کاری و
روابط عمومی باال نيازمنديم

امانتفروشيسعیدخریدارفرش
دستباف ،تلویزیون ،یخچال و...
09335804094-09183118767

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

آشـــنايی نــسبی بــا
عيــب يابــی و تعويض قطعات
حــقوق ثـابت +جـای خواب
 021-46020382داخلی 101
09904488602

خــــريد انواع کتاب،
کاغذ باطــله ،فقط با يک
تلـفن در درب مـــنزل
آدرس:هـــمـــدان،
ســــرپـــل يخچال،
پاساژ امام رضا ،کتاب باران

09188150893

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

09126178176 - 09181117174

34247850

 100ميليون متخصصين 09183071835

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

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

را با باالترین قیمت خریداریم

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

متـر 2،خوابه با امکانات کامل رهن کامل

به يــک نــيرو جهـت کار
درکارگاه سفالگری نيازمنديم
09188093583

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

آگهــی فــروش

فـرش مـقدم

اجاره يــک واحد آپارتمان به متراژ108

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

بهاران) نيازمنديم 09120344585

امانـت فـروشی
سعید (پنــاهــی)
کلیه لوازم منزل
و اداری

به يک فروشنـده خـانم جهت کار در
لباسفروشیزنـانهنيــازمنــديم
(مراجعه حضوری) 09193122567

شماره 2553

ضميمه رايگان شماره  3458روزنامه همدان پيام
تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

به يک نفر انباردار آقا مسلط به
نرمافزار اکسل (شهرک صنعتی

سرويــس کـار
آسانسور و پله برقی

@bazarehamedan

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

يکشنبه  8ارديبهشت ماه سال 1398
فــروش فوری يک باب مغازه به
متراژ  30متر واقع در سبزه ميدان
(پاساژ استقالل) 09101404123

09105398964

حمل اثاثیه منزل و لوازم اداری به تمام نقاط کشور
با بیـــمه با مجــوز رســمی ( سبد رایگان)
با  20درصـــدتخـــفیــف در ایام تعطیل

32723402-09189052886-09364943995

ارم بــار

با مجوز رسمی از اتحادیه حمل و نقل استان

ارائـــــه سبــــد رایــــگان

بــازدیــد و  %20تخـــفـیف بیــــمه حـــتی
مشاوره رایگان در ايام تعطیل به تمام نقــاط کشور

09183133626-34425920-34425921

INDUSTRIAL GROUP NOVIN BARTAR

گروه صنعتي نوين برتر

توليد کننده انواع درب و پنجره  UPVCو دو جداره
توليد انواع توري پليسه و مگنتي کشويي
تعويض درب و پنجره بدون هيچگونه تخريب و خرابي
تعميرات هر گونه درب و پنجره UPVC
ساخت با دستگاه تمام اتوماتيک و شيشه همراه با گاز آرگون
کليه اجناس همراه با ضمانتنامه کتبي معتبر
با نازلترين قيمت ممکن
قاسمي  09219452817-09199015045بـهصورتنقـدواقساط

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع
تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع
تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

(سن  18الی )22

توجه

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

09333055528

38388596

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

شرایط سنی 18 :الی 27

(میدانباباطاهربستنی
فـروشیحاجعباس)

09101961801

09105926108
09397474942

09183133307

(تولیدیمانتوحوالیصدف)

به تعــدادی نيـروی
کار آقا جهت کـار در
باغ رستوران نيازمنديم
با حقوق و مزایای باال
(مــیدان عباسآباد
باغ رستوران ساحل)
تا سن  25سال تماس بگيرين
09382855728
09189500589
09309188323

به يک نفر پيک موتوری
جهت کار در فست فود

نيــازمنديــم

( خیـابان مهدیه
فســتفــود
پــدر خـوب)

09187000056

به يک هـمکار جـهت امور حسابداری
در شرکــت تـوليدی نيـازمنـديم

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

34383916-17

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

به تعدادی شاگرد جهت کار
در بستنی فروشی نيازمنديم

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

*کارشناس فروش با مدرک
بـازرگانی ليسانس به باال
جذب نيرو از طريق سايت
https://goo.gl/65Afrc

ساعت تماس 9 :الی  13و  16الی 19
شــماره تـماس09398780948 :

و  16الــی 19
 12و 38311313

آگهی جذب نيرو

به تعدادي فــروشنده خـانم با تجـربه و
صندوقدار مسلط به نرم افزار هلو نيازمنديم
جهت فروشگاه تخصصي سیسموني و کودک طبقه  3واقع در برج زاگرس

بــاغ رستــوران عـطر ســیب

به تعـــدادی نيــروی فعال آقا
جهت کار در رستوران نيازمنـديم
آدرس :همدان ،جاده گنجنامه باغ رستوران عطر سیب

09382855728

شرکــت نايــس تــهران

جهـــت تــکمیل کــادر فروش خود
در استــان همـدان استخدام مینماید
منـشی
خـانـم

يک نفر

حقـوق
ثابـت

شرايط :داشتن
مدرک تحصيلی
حـداقل ديـپلم

09184100040-09120203395

دعوت به همکاری

نیـرو

آقــا

خــانم

تعـداد
 2نفر
 2نفر

34525060

به چنــــد نفر نيرو جهــت کــار

در کارگاه سراميک دوغابی واقـع
در شهرک صنعتی اللجين نيازمنديم

ســن

ساعت کاری

 18الی  35سال

 8صبح الی  18عصر

ساعت تماس8( :صبح الی  21شب) 09183083529

به  5نفــر نيــرو خــانم جــهت کار
در کــارگاه ســفال نيـــازمنديم
سرویس رفت و برگشت رایگان ،ساعت کاری  8الی  17عصر
پایــه حقــوق ماهـانه  1/100/000تومان

کار راحت و آموزش رایگان
آدرس :شهـــرک صنــعتی اللــجین ،خیــابان33

شماره تماس34529335-09184106974-09382771207 :

دعــوت به هـمکاری

به یک مهندس عمران کلیه گرایشات ترجیح ًا خانم با سابقه
 3سال بیمه شرکتی جهت همکاری دعوت به عمل می آید.
لطف ًا واجدین شرایط با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید.

09188090103

تعــدادینیـــرویکارخانمجوانجهتبازاریابیو
بستهبندیبصورتنیمهوقتوتــماموقتنیازمندیم

مشخصات و سابقه کاری خود را به شمارهی ذيل ارسال نماييد.

در صـــورت نداشـــتن ســـابــقهکار،
آموزش های الزم خـــواهـــد داده شـد.

09100093258

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

جهت تکمیل کادر بازرگانی و فروش
خــود از افــراد واجد شــرایط
ذیل دعوت به همکاری مـینماید.

به چند نفر کارگر
ساده جهت کار در
بستنی فروشی و 2
نفر خانم جهت کار
نظافت نيازمنديم

 -2سابقه کار و معرف

(با حـــقوق و مـــــزایاي عـــــالي)

(باســرویــس
رفت و برگشت)

ساعـت تماس 9 :صبح الی 12

از تعــدادی خـــانم بــــرای کـــار در محیط
درمانی و مطب دعوت به همـکاری مــیشــود

به تعدادی چرخکار
و وردست چرخکار
نيــازمــنديم

به يک کارگر ساده آقا جهت
کــار در اللجين به صورت
تمام وقت و دائم نيازمنديم

یک شرکت تولیدی معتبر جهت تکمیل نیروی انسانی
مورد نیاز خود به همکاری افرادی با شرایط ذیل نیاز دارد:

رديف

مشخصات

تحصيالت

1
2

جنسيت

سابقه کار مرتبط

تعداد

دارای مدرک آموزشی و يا تجربه در جوشکاری اسکلت
(نفـــوذی کـــار) و جـــوشکاری زيــر پـودری

ديپلم و فوق ديپلم

مرد

حداقل  2سال

 8نفر

دارای مدرک تحصيلی و آموزشی ايمنی -امداد و سوانح

فوق ديپلم،
ليسانس

مرد

حداقل  2سال

 1نفر

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

به تعدادی زيگزال دوز
و راســتـه دوز آقا
جهـت توليدی لباس
بچـگانه نيـازمنديم
(کار ســاده و دائــم)
09183161545

واحــد صنعتی
واقع در همدان

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

38394454

09353559074

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

(مراجـعه حضـوری)

سعیدیه پایین 18 ،متری رضوان ،سمت چپ ،کوچه دوم ،سالن وسمه

شلواردوزنیازمندیم

دعــوت بــه همــکاری

 -1روابط عمومی باال

به چند نفر نيروی آقا و خانم
بـرای ريختهگری و تراش و
شـستشو در کارگاه دوغابی
در شـهرک صنعتی اللجين
با حقـوق خوب نيازمنديم

09216164575

به چند نفر بازارياب
با تـجربه در زمـينه
آسانسور نيازمـنديم

ت.ت.م

منشی

 1نفر خانم

مجرد

تمـام وقـت

آشنایی به سیــستم

بـه تعــدادی
نيروی کار جهت
کار در مرغداری
بصورت تمام وقت
با حقوق و مزايای
کافی نيازمنديم
09361110255

خــانـم درتـولیدی

09190336215

09366729633

(منـطقه صـدف)
به صورت تمام وقت
09186728380

بهتــعــدادی
جــوشکارماهر
نیــازمــندیم
09189090249

به دو نفر پيشکار آقا برای سفال
و يــک نفر خانم برای شستشو
ظــروف سفـالی نيـازمنديم
ساعت کاری 8:30 :الی  6:30عصر

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

سمت

تعداد

وضعیت تأهل

ساعت کاری

توضیحات

09190223160

بهتعــدادیچرخکار

به يـک شـاگرد جهت
کار در کـارگاه کانال
کولرسازی نيـازمنديم
(ترجیـح ًانیمــهماهر،
حـــوالــی ســیلو)

استـــخــدام
دراللــجـین

به یک نفر منـشی خانم با روابط
عمومی باال جهت کـار در دفتر
دکوراسیون داخلی نـیازمندیم

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

سالن وسمه جهت تکميل کادر خود به نيروهای زير نيازمند است:

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

09188124171

09301769359

09188146900

09188183913

بـه  2نـفر همکار خانم
در کارگاه دوغابی جهت
تـراش ،شـستشو داخل
اللجين با سرويس رفت
و بـرگشت نـيازمنديم
09128996033

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

09189055097

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

بدون حقوق برای یادگیری

توجه

جهت کار در MDFکاری نيازمنديم

ت.ت.م

09183179231

دعــوت به همــکاري

به تعدادی کـارگر ماهر و نيمه ماهر

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

به يـک شاگرد جهت
کليد سازی نيازمنديم

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

34285684

حقـوق و مزایای عالی
محل کار میدان کربال

حقـوق مـاهانه
 750هـزار تومان

به  2نفر خانم جهت
کار در آتليه عکاسی
ترجيـح ًا آشـنا به
فتوشاپ نيازمنديم

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

به تعدادی نيروی آقا
جهت کار در کـارگاه
نقاشـی در اللجين
نيــازمنـديم
09189161270

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

شمـاره تمـاس09185028060 :

ترجیح ًا ساکن حوالی شهرک مدنی

به چنـد نـفر  MDFکار
جهــت کـار در کارگاه
(سرويسخواب)نيازمنديم

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

دارای  20اصله درخت گردو واقع در روستای
سوالن بــه قیمــت هر متری 200هزار تومان

دارا بودن حداقل مدرک
کارشناسی زبان انگليسی

09913055029

به  2نــفر خــانم جهت
همکــاری در کـارگاه
تولیدی کیف نیازمندیم

09125880567

سال جهت کار در تعويض روغني
همـراه با آمـوزش نيازمـنديم

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

فـروش زمين به متراژ  1500متر

جذبنیرویتوانمند،
آمــوزشگـاهزبــان

وتأسيسکلينيک نيازمنديم

09182058898

به يــک نيــروی خانم
کارشــناسی دامپزشکی
جهـت کار در بيمارستان
بصورتنيمهوقتنيازمنديم به يک نفر شاگرد  18الي 25
09365523825
09307079590

09183190838-09189135105

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

09189146769

حقــوق یک میلیون
 +پورســانت فـروش
09186769838

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

(مبلـغ اجـاره  600هــزار)

دمنوشهای گياهی نيازمنديم

(میــدان امــام حسین)

09908119694

به یک نفر باتری ساز
جهــت کــار در
مغــازه نیـازمندیم

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

نوبتبعدازظهريکمرکزپيشدبستانیواقعدر
شهرک مدنی به موسسات اجاره داده میشود

به تعـدادی بـازارياب
خانم جهت کار در حوزه

به يک همـکار خـانم
دندانپزشک با مـدرک
مربوطه جهت همکاری

با حقوق مکفی بيمه تأمين اجتماعی

وردست چرخکار و تکميل زن
جهتکار مانتونيازمنديم.

ساعته باحقوقعالینيازمنديم

(بــاســرویــسرفــت
و بــرگشت از اللجیـن) و
(ساعت کاری از  8تـا )17

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

09185063976

09185402371

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

به متراژ  150متــر و  200مــتر
زيرزمين تجاری -با ديد عالی جهت
هايپرمارکت دارای جواز کسب و...
واقع در شهرک انديشه ،بر بــلوار

آدرس :همدان ،خيابان خاکی،ابتدای
نــظربيگ ،سـاختــمان آريـا،
طبقه فـوقانی مسـتغالت شهرداری،
واحــد  4بيــمه پارسيـــان

بهتعدادیچرخکار،مزدیدوز

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

رهـن یا اجاره
یک باب مغازه

تـعــدادی واحـد
اداری برای دفاتـر و
شرکت ها جهت اجاره
دور ميدان امام حسين
(سيلو) با کليه امکانات
09183127299

به یـک خودرو نیسان
جهت کار در اداره به
صورتثابتنیازمندیم

09306247490

فوری فوری

به يـک نـفر منشی خانم مسلط به
تايپ و نامه نگاری و روابط عمومی باال
جهت باشگاه هوا نوردی عقاب الوند
نيـازمنــديم 09187130069

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

09375577610

09187112330
09217670646

مراجعه حضوری

09120622171-09109337009

محـدوده خضر ،با حقوق
عالـی و تسویه هفتگی

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

قيمت  350ميليون زير قيمت منطقه

زمیـن بـاغی

به متراژ 700متر واقع در همدان
جاده مالير احداث باغ ،ويو عالی
و احداثش زمين آب و برق و
گاز،تلفن است (قيمت مناسب)

به تعــدادی آقـا و خانم
جهــت همـکاری با بيمه و
کلينيک ساختمانی نيازمنديم

بهتعـدادیپرستارخـانم به
صـورت روزانه ،شبانه و24

نيازمنـديم09395837804

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

مغـازهای به متراژ  70متر
دارای امتياز کامل (نورگير
اختصاصی) دوبلکس جهت
توليدی ،فروشندگی و انواع
شغلها ،انتهای بازار زرگرها،
پاساژ شاه رضايی متری  5ميليون
(قابــل مــعاوضه بـا ملک
مسکونی يا ماشين خــارجی)

09183156120

به تعدادی همکار خانم و آقا
(ويزيتور) با تجربه کاری و
روابط عمومی باال ،حقوق
و پــورسانت عالی جهت
فروش دستگاه کارتخوان
سيـار شخصی نيازمنديم

به تعدادی چرخکار ،وردست
چرخــکار و شاگرد خانم در
محيطی کام ً
ال زنانه جهت کار
در تولـيدی مانتو نيازمنديم

بهتعداديچرخکارخانمجهتکاردر
توليديمانتوواقعدرشهرکمدني

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

فـــروش

09303995733

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

09181190364

به يـک نـفر منشی خانم جهت
کار در دفـتر بيـمه نيازمنديم
(خ شريعتی) 09188151134

به يک نيروی خانم يا آقا جهت
تراش و شـست و شـو و نقاش
نيازمنـديم 09183078734

به چند نفر نيروی خانم جهت کار
در کارگاه چاپ لباس نيازمنديم
(حقــوق  800هـزار تـومان)

به تعـدادي نيروي سياه قلم
کار با تجربه و تميز کار نيازمنديم
09374140336

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

پالک  75با تـمام امـکانات

09181111817

09368985426

09189135105-09183190838

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

مغازهای  30مـتری،آرامگاه

بوعلی ،پاساژ الماس،طبقه زيرين

چند بـاب انـباری واقع
در دبـاغخانه روبـروی
مـوزه در دست احداث
ميراث فرهنـگی اجاره
داده مــیشــــود

به يـک خانم جهت نگهداری از
يک خانم بيمار و کارهای منزل
نيازمنــديم 09180017021

به يک فروشنده خانم جهت کار
در فروشگاه لبنياتی نيازمنديم

به تــعدادی مــزدی دوز و
چرخکار خانم و آقا جهت دوخت
مانتو نيازمنديم (تسـويه نقدی)

اللجـین

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

(يا قابل معاوضه)

تلفــن38 321 666 :

09216193926

به چنــد دســتگاه پژو و
سمند جهت همکــاری در
آژانــس کرخه نيازمنديم
(ســرويــس ادارات)

فــروش

معاوضه ،مشارکت در ساخت

نيـازمنديم

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

خرید و فروش-رهن و اجاره

به يک داد زن
( تبـليغاتی)

(تسويه هفتگي محل کار  :حصار امام)
09189048380

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

باغ انگــوری بــه متراژ  500متر
در روستــای مـزرعــه بــيـد
اســد آباد بــفروش مـیرسد
( قيمت توافـقی) 09180187818

آرامگاه بوعلي ،بلوار خواجهرشید
پايـــین تــر از اداره امـــاکــن

به يـک نيروی بازارياب آقا
جهــت پخش لوازم يدکی
نيازمنديم09384150043

به تعــدادي وردســت کــار
چرخـکار و اتوکار خانم نيازمنديم

به  10نفر راننده جهت کار
در آژانس بهنام نيازمنديم
081-32657929

به يــک سرايــدار زن و شوهر
همــراه بــا جا جــهت اسکان
در خانــه بــوم گردی نيازمنديم

به يک نيروی کار خانم يا
آقا در کارگاه سفالگری در
روستـایآقبالغنيازمنديم

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

امالک نیکان

09185450961

استخدام

ت.ت.م

 500مـتر سوله با حياط با کليه
امکانات و يک واحد دفتری اجاره
داده میشود 09183116620

به يک نفربرشکار MDFجهت

کار در کارگاه خدمات نيازمنديم

مراجعه حضوری ،بلوار کـاشانی،
ورودی آمــوزش و پـرورش،
آژانـــــس کــــرخه
081-32520511

امـالک

استخدام

استخدام

استخدام

استخدامی

متقاضيان میتوانند رزومه خود را ظرف مدت يک هفته از تاريخ
درج آگهی به آدرس  niroo9705@gmail.comارسال نمايند.

همدان خيابان شريعتی فروشگاه ورزشی پرشين گلف 09181111540

امـالک

استخدام

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

2

ایمیل ارتباط با نیازمندیها niaz@hamedanpayam.com

پيامک10006066 :

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

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

استخدام

استخدام

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

09359769015

تعــمــیر
ساختمـان

رف

ع نم و

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

از بنايی  ،سيمان ،گچ کاری  ،سنگ ،

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

نشتی

(هم

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

09189028401-09181070367

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

دارای تیم پیمانکار و طراح ساختمانها و سازههای لوکس و متوسط
اجــرای کلیــه امـــور ساختمـــان از صـــفر تا صد توسط
مهندسین و نیروهای کارآزموده با برترین نوع متریال

مشارکت در ســـــاخت فـــقط در منـــطقه يک

آدرس دفتر :خیابان طالقانی ،چهارراه فرهنگ ،ساختمان ایران زمین ،طبقه  ،5واحد 1

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

09129531146

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

09189082314

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

فـــروش
(تمامیسفارشات کلـیه وسایل
پذیرفتهمیشود) چاپ پارچه

09189094797

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

09188121232

09186752915

09035340232

ت.ت.م

آلومينيوم خريددرمحل

(با باسکول ديجيتال)

با کيفيت عالي و تضمين

مین

خــريدار انواع
ضايـعات آهـن و

رنگ پالستیک متري  3500تومان

شرکتساختمانیآرمـانسـازان (ثبت)11550

خـــريـدار طراحی حرفهای روی
ضــايـعات و
لوازم منزل شما سفـال بـدون شابلون
بهبــاالتــرین
قیمت در محل

امانـت فروشی سعادت

پوز ما عاليه ،شما هم با خريد کارتخوان شخصی حسابی پوز بديد
با خیالی آسوده از مراکز و نمایندگیهای مجاز و معتبر خرید نمایید.
ارائه کارتخوانهای آکبند و کار کرده شخصی در طرح و مدلهای مختلف
کارتخوان دارای کارت گارانتی دائمی

با پشـــتیبـــانی شاپـــــرک (بانـــک مــــرکزی)
فــعالسـازی تا  3شـماره حساب (شبا) همزمان

تغيير حساب بانکی در زمان دلخواه ،بــدون مســدودی مـــبلغ در بـانک

تعـــمير رايـــگان کـارتخوان ،تــعويض رايگان بدون قيد و شرط بـــاتــری

بازاريابی پرواز تبليغات (شماره صـنفی)0466307592 :
دارای مجوز رسمی از هيأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور

دستگاه فروخته شده پس گرفته میشود.

با آســانترین شرایط و با خدمات پس از فروش و کارت گارانتی مادام العمر
همه اصنـــاف (ثــابت و سیــار) حتی مشاغل بدون جواز کـــسب
بدون محدودیت تراکنش (حتی یکبار استفاده در سال) قـــابل اتصال
به حســـاب تمـــامی بانـــکها (انتــخاب بانــک اخـــتیاری)

آدرس :ميدان پروانهها ،ابتدای بلوار شهيد جهانيان (تپه مصلی)
مجتمع تجاری پرديس ،طبقه همکف ،سامانه پيامکی500046034 :

فکـــس 32640913 :تلـــفن 32640912 :هـمراه09181072716 :
تماس رايگـــان با شماره گيـــری کد *6655*1*13187# : U.S.S.D
نمايندگی رسمی و انحصاری فروش دستگاههای کارتخوان و عابر بانک شخصی

09332084007-32515469
09189094263

فرشهای کهنه

دستبافت و ماشينی
شما را به باال ترين
قيــمت درمـحل
خــريــداريم

32515783

لوله باز کنی
با فنـر بـرقی
اميـــر

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

09188139446

09187125336

09180071048

 09183132985-32528787مسلم

رنگ روغني متري  4500تومان

09185045643

عالءالدين

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

فروش انواع لوازم برقی
آيفون يك طبقه صوتی  135هزار تومان

آيفون 2طبقه صوتی  175هزار تومان

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 کم مصرف  15هزار تومان

آدرس :همدان،خیابان باباطاهر کوچه سماواتیان 09182117955

باالبر هيدروليک اخوان
اجـرای انواع آسانـسور های خانگی(هوم لیفـت)و
باالبرهایهیدرولیکباسرعت 20الی 60سانتبرثانـیه

*حرکت وتوقف بسیار نرم
*اجرای کاراسلینک برای کفی وکابین
*کابینت  MDFبا تزئینات استیل،
*درب لوالیی واتومات
*با سیستم نجات اضطراری وایمنی باال در مکانیزم وکیفیت باال در اجرا
در نمونه های خاص
*با گارانتی یکساله

09187099632-09188179294

گــاز رســاني
غــــالمــــي
وتفکيــککنــتور

کلي و جزئي و جا بجايي

09187001775

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

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

در درب منزل شما

با بهترين کيفيت و
کمترينهزينه

09187089782
09358199394

آدرس :سر گذر ،حالجخانه پالک5

نقاشي ساختمان

با  14سال سابقه درخشان

با مجـوز رسمي از سازمان آموزش فنيوحرفهاي کشور

فـرش هــای
نو و کهنه شما را
خــريـداريم

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

آموزشگاه تعمیرات موبایل

ت.ت.م

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

با  20درصد باالتر
از قیمـت واقـعي

مص

خریــدارضایعات

ضايعات آهن،
آلومینیوم و فلزات رنگي

مـداح جهت
مـجالس شما

نقـا شـی
ساختمان

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

خریــدار انـواع
فـرشهاي کـهنه

الح)

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

بـــهتـرین
خــریــدار

نيــازمــنديم
09187021656

09011440334

ساعت تماس  16الي 20

امــانت فـروشی اهـورا

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

خـــریـــدار
ضایعات و آهن

خـــریـــدار
ضایعات و آهن

به يک شاگرد ساده
تأسيساتساختمان

جوهر سياه قلم
ميـناکـاری
با کيفيت عالی و
تضمينیکيلويی
 150هزار تومان

0918 813 0531

ه تأ
را

09121456067

09381842389

متـــفـــرقه

پذیرفته ميشود

امانت فروشی

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

به يــک فـروشنده خانم
با تجربه جهت همکاری در
بوتيــک زنـانه واقع در
خيابان پاستور نيـازمنديم

به  2نفر نيروی کار بين
 20الی  30سال ترجيح ًا
کـارکرده در دوغـابی
بصورت دائمی واقع در
اللجـين نيازمـنديم

حمل و نقل رایگان
09198856490

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

دارای  3ســـال ســابقه کــار مرتبط

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

مدیر فنی جهت آژانس گردشگری بند (ب)

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

استــخــدام

به تعدادی راننده مجرب
با اتــومبيل جــهت
کــار در آژانــس
بهــشتـی نيازمنديم
09189051091
081-32627474

وام

با نوبت

38250479

تعميرات مبل
تعميرات انواع
مبلمان راحتی
کالسيک ،استيل

ضمانت

بازار فرش

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

 09188127050حسينی
09183079355

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

بـه تــعـدادی
زيــگـزال دوز و
راستهدوز ماهرخانم
(تريکو) نيـازمنديم
09186104954

تعــمیرات

وام تسهیالت

ضميمه رايگان شماره  3458روزنامه همدان پيام

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

حبـيبيان

3

متـــفـــرقه

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

به يک خانم مجرب جهت
حســابداریکارهای
دامــی در روســتای
کوريـجان نيازمنـديم

استخدام

شماره 2553

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  8ارديبهشت ماه سال 1398
شماره  2553ضميمه رايگان شماره  3458روزنامه همدانپيام
www.Hamedanpayam.com
ايميل نيازمنديها niaz@hamedanpayam.com

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

مزايای اعطای کد نمايندگی

اعطای مهر نمایندگی ،پورتال اختصاصی و محل فعالیت

*طراح و مجري دکوراسيون داخلي

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

*طراح و مجري کابينت ،کمد ديواري و...
*طراح و مجري سازههاي فلزي

زینالعابدینان 09199106800
همدان ،خیابان گلزار @kalaske-chobi

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

(قالیشویی نقشینه)

بــــاالتــر از قـیمت
بازار خرید در محل

09183160361
081 -32529094

■ شستشوی انواع فرش ،موکت،
پتو به صورت اعالشويی

■ آب کشی کامل به صورت اصول شرعی

■ سرويس رايگان +سرويس دهی به بهار،
حومه و...

آدرس :همدان ،شهرک اميرکبير ،خيابان گلزار

اگر حـــق و حـقوق
خود را ميخــواهید

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

09120258019
09369693839

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

32513135
 09183111004نقیـبي

( اول رضایت مشتری بعد پرداخت هزینه)

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

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

قاليــشويی شــفاف

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

(اعتبار آگهی
تــا  60روز)

گروه تاسیساتی و تهویه مطبوع

همـدانسرويس

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

سرويس  24ساعته
شماره دفتر081-31444:

09186080701
09186080702

09185917375-38239760-09021117866

بــورسانـــواع

قالیشویي ناز
شماره مجوز 0172802418

کاغذ ديواريهاي ايراني و خارجي

با خشککن لولهاي بدون چروک
اين قاليشويي شعبه ديگري ندارد

سه راه شهرک فرهنگيان ،جنب سردخانه ميالد

32548968-32547938

رسمی از ات
حادیه محترم

قبول سفارش برای مراسم و مجالس شما

تعـداد  100پرس بــه بـــاال تــخفیف ویژه
چلو خورشت قورمه سبزی

لـــول میـــبره لـــول مـــیاره

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

شستشوی کالسیک
همراه با مواد
شوینده نانو

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

*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

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

پیــک رایــگان

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

(شفاف سابق)

سرعـــت،دقــــت،پاکـــــیزگی

09180054172-09189073298-32747197

چــلوکبـابی ريـحون

همراه
قرعه کشیسکه طال در هر ماه

* براق نمودن واتو کشی فرش در مرحله پایانی شستشوی

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

تماس تبلیغاتی اکیدا ممنوع

شستشوي انواع
فرشهاي دستباف ،ماشیني،
ابريشم ،کرك،پتو و موکت

قاليشويی خليج فارس

09104485919

انواع خريد فرش های دستباف کهنه ( حتی پاره)

بــه تـعـــدادی
پيک موتوری با درآمد
روزانــه بــاالی 70
هزار تومان نيازمنديم

دارای مجوز

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

قیمت ها با % 20تخفیف محاسبه می گردد

09187130072-09183169361-38251938

شايــد اين بار برنده شماباشيد

نقاشي ساختمان

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

09184058200 -09186362618

وا

ه شما

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

*انعقاد قرار داد کاری از روز اول فعاليت
*اعطای کد کارشناسی برابر آيين نامه  54بيمه مرکزی
*شروع يک کسب و کار اختصاصي
*ايجاد يک درآمد رسوبي و ماندگار
*عدم نياز به سرمايه اوليه
*کسب درآمد بدون محدوديت
*جامعه متقاضي بيمه به اندازه  80ميليون نفر
*کسب اعتبار اجتماعي در جامعه
*دريافت وام هاي ضروري از شرکت بدون محدوديت جغرافياي جهت فعاليت
*انجام بيمه تکميل درمان براي خود و اعضاي خانواده
*تخفيفات ثالث و بدنه برای خودروی شخص نماينده
*ثبت کامل سوابق فروش فردی بنام شخص
*انجام کليه امور اداری و صدور بيمه نامه ها توسط دفتر سرپرستی

اقسا

ط ب
ه دلخ

خــريــدار انواع
فــرشهــــاي
کـهنــه  20درصد

نصب و تعمير کولرهای گازی
اسپليت ،يخچالهای صنعتی
و خانـگی 09183113197

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوع

گـــروهمـعماري
کالسکــهچــوبي

تلفن 10006066 38264400 :

09105398964

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