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@bazarehamedan

ارم بــار
بــازدیــد و 
مشاوره رایگان

ارائـــــه سبــــد رایــــگان
20% تخـــفـیف بیــــمه حـــتی 

در ایام تعطیل به تمام نقــاط کشور
09183133626-34425920-34425921

با مجوز رسمی از اتحادیه حمل و نقل استان
32723402-09189052886-09364943995

حـــکــمتحمل و نقل
حمل اثاثیه منزل و لوازم اداری به تمام نقاط کشور
رایگان( سبد   ( رســمی  مجــوز  با  بیـــمه  با 
تعطیل ایام  در  درصـــد تخـــفیــف  با 20 

نيازمــند شــريک جهت 
توليد و بسته بندي انواع نان 
فانتــزي و حجــيــم 
)جـــا و مجوز از مــا، 
ســـــرمــــايه از 

شمــا( با مـــــجوز از 
ســازمـان غــذا و دارو  

وع09033299483
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

وعدفتر کارخانه: همدان، برج پاستور، طبقه7 واحد7
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

سرمـايه گذاری مطمئن
با درآمد حالل و هر مقدار سرمایه

در کــــارخانه تــــولیــــد مــواد غذایی

با ضمانت رسمی، معتبر و پشتوانه ملکی )شرکت مهر جم تاسيس 1368(
0920 111 2020                                         0918 111 1765

خـريـد خـودروهای 
فرسوده و تصادفـی به 
باالترين قيمت در محل 

09182153551
32640687

به چند نفر سالن کار آقا 
و یــک نفر صندوقـدار 
خـــانم جهت کـار در 
آشکده عبدی نیازمندیم 

38268219

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

به يک نيـسان مسقـف 
با راننده جهـت کـار در 
شرکت پخش مواد غذايی 

و شويـنده نيـازمنديم
09182071885
09189529932

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

به تعـدادی چـرخکار 
خانـم، زيگـزاگ دوز 
مياندوز کار وسط کـار 
بسته بند  خانم نيازمنديم 
09355206898

فســـت فــــود کليــــز
به تعدادی خانم جهت صندوقداری، کانتر کار و حسابدار

 با روابـط عمومی باال و حقوق و مزایای کافی نیازمند است
)مراجـــعه حـــضوری(

آدرس: ميدان جهاد، ابتدای ميرزاده عشقی، روبروی شيرينی سرای گلبرگ
وع

ممن
دا 

اکي
ی 

غات
بلي

س ت
ما

ت

کافــه فست فود کلـيز 
جهت تکمیل کادر پرسنلی خود به تعدادی آشپز، 
نیروی آشپزخانه، انباردار، مدیر سالن، سالن کار، 
باریستا، پیک موتوری با باالترین حقوق و مزایـا
 به صورت تمام وقت و نیمه وقت نیازمنـد اسـت.
)مراجـــعه حـــضوری(

آدرس: میــدان جهاد، ابتدای میرزاده 
عشقی، روبروی شیرینی سرای گلبرگ

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

اجـاره سوله ای
 به متراژ 500 متر 
جـاده کـرمانشاه روبروی 
ایران خـودرو خشنودان 

09183164805

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

دعوت به همکاری شرکت هنر چوب ژيک
استـخدام یک نفر حسابدار خانم با سابقه و رزومه معتبر جهت 

تـکمیل کادر اداری )حقوقی توافقی، ساعت تماس 18 الی20(
09122615498

آدرس: شهـــرک صنـــعتی بـــهاران

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

کـــابـــينت
 درخـت سـبز 

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

آدرس: همدان، خيابان طالقاني، چهارراه ابن سينا، روبروي مدرسه علمي

09183183170- 09100893170 موسوي

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

نقـاشــي  ساختــمان
 رنگ روغني متري 4500 تومان
  رنگ پالستيک متري 3000 

تومان) مشاوره و بازديد رايگان( 
)با کيفيت و تضــمين(
09372088029

09183129338      081-34285500      34295155

موسسه حمل اثاثیه
تضـمين           با مجوز رسمیپــارسـيان

ع
نو

مم
دا 

کي
ی ا

غات
بلي

س ت
ما

ت با سبد رایگان

فـرش مـقدم  
خــریـد، فروش و تعویض 
انواع فرش هاي ماشیـني و 
دستباف  به  باالترین قیمت

09036375560

کلينيک ساختماني عمارت

25 سال گارانتی با بیمه نامه ایران برای اثبات اصالت کاال

09183149683 -09381667212

)هـــــر آنچـــه نــــیاز ساختمان 

 شماســـــت در یـــــک مجموعه(
) . . . ا   جر ا ، ت ر نظا ، حی ا طر (

■ نماي سنگ مصنوعي اســتونیـــت 
■ کرکره برقي و جــک اتـوماتیک

■ نما و تابلوی کامپوزیت 
■ چــوب تــرمــووود

■ انواع سیستم های اعالم حریق با تاییده آتش نشانی

به يک نيروی خانم يا آقا جهت 
کـار در سفره خانه سـوته دالن 
نيازمنـديم 09358134030

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

به يــک خــانم جهت 
بستــه بنـدی نيازمنديم

09184447570-32745522

به يک کارگر ساده جهت 
کـار مبلــمان در بازار

 مبـل مـريانج نيازمنديم 
مراجــعه فـقط حضوری 

ساعــت تماس: 10 الی 12:30 
و بعـــدازظهر 16 الی 19:30

34264790
سن کمتر از 35 سال + حداقل مدرک ديپلم 2 نفر  بازارياب آقا

پـــايــه حقــوق+ پورسانت+  هزينه اياب
 و ذهـــاب+ بيـــمه اجبـــاری و تکميلی

شکالت برنوتی شعبه همدان

ساعات مراجعه و  تماس: 9 صبح الی 15 همه روزه) غير از ايام تعطيل(
آدرس: همدان، شهرک صنعتی بهاران، خیابان 13 شمالی  34586410    34586601

آگهـــی استـــخدام

يــک فــست فــود
)محـــدوده بلــــوار بعـــثت( جـــهت تکـــمیل کـــادر پرسنلی 
خود به افراد واجد شرایط ذیل با حقوق و مزایای بــاال نیـــازمنـــد است

1- کارگر ساده آقا )ظرفشور(
2- سالن کار آقا 2 نفر )با سابقه کار و روابط عمومی باال، سن بین 23 تا 30 سال(

3- کمک پیتزا زن 
09197387346-09032035885

اجــاره
يـک بـاب گاراژ به متراژ 700 متـر 

دارای 200 مــتر ســـوله، 50 متر 
دفتر يا برق 3 فاز، دوربين مداربسته، 
دزدگير، آب، چهارراه ميدان بار جنب 
نمايندگی سايپا اجاره داده مـی شود.

09181111368

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

توجهتوجه

ر ند بـا لـو ا
* حمل اثاثیه،جهیزیه، مبلمان، حمل کاال به تمام نقاط کشور

* بیمه کامل اثاثیه،مجوز رسمی، کادر مجرب

09188114102-32717001-32717002

تعطیل م  ــا ی ا ر  د حتی 

وع
من

ًا م
ید

 اک
تی

یغا
تبل

س 
تما

با سبد رایگان

موسسه حقوقی 
اديـب هگمتان 
همکاری با وکالی مجرب، 
حـق الوکاله تــوافقی 
وع09911115852

ممن
دا 

اکي
ی 

غات
بلي

س ت
ما

ت

دعـــوت به هــمکاری
به تعدادی ویزیتور آقا و خانم با شرایط 
ذیل جهت شـرکت به پخش نیازمندیم 

1- داشتن شرایط عمومی استخدام 
2- داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم 

3- ارائه گواهی سابقه کار ویزیتوری الزامی می باشد.
4- داشتن حداکثر سن 27 سال 

مــتقاضــيان می توانند همه روزه بجز ایام تعــطيل
 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر به آدرس: همــــدان، 
بــلوار فرودگاه، روبروی گمرک، جنــب ایرانــگاز، 
شــرکت به  پخش مرکز پخش همدان مراجعه نمایند.

استــخدام نيـروی اداری 
در شــرکـت خــصوصی
یــک نــفر حــسابــدار 

2 نفر مسلط به زبان انگليسی جهت مکاتبات و مذاکرات 
به زبان انگلیسی، سطح مورد نیاز متوسط به باال )لطفا اگر 
توانایی زبانی شما متوسط به باال می باشد مراجعه نمایید(
آدرس: شهرک صنعتی بوعلی، بلوار سوم، خيابان 19

پارس وعشرکت صنایع سنگشير 
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

دقــت  بـار
081-34278090-34278070-09183139435-09183174077

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

ت.ت.م
شبانه روزي

 دقت بار

حمل و نقل

حـمــل و نـــقل

شرکت ساختمانی آرمـان سـازان  )ثبت 11550(
دارای تیم پیمانکار و طراح ساختمان ها و سازه های لوکس و متوسط 
توسط  تا صد  از صـــفر  امـــور ساختمـــان  کلیــه  اجــرای 

با برترین نوع متریال  مهندسین و نیروهای کارآزموده 
مشارکت در ســـــاخت فـــقط در منـــطقه یک 

آدرس دفتر: خيابان طالقانی، چهارراه فرهنگ، ساختمان ایران زمين، طبقه 5، واحد 1

09129531146

به دو نــفر صــندوقدار 
خانـم مجرب و سالـن کار
 و کـارگر ساده نيازمنديم 

)مراجعه حضوری( 
آدرس: خيابان مهديه، ساندويچی رضـــا آقـــا جــون

وع09198033424
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

استخدام منـشی مطــب سونـوگرافی 
خانــم مجــرد مسلط به کامپيـوتر و تايپ، 
روابط عمومی باال، دارای معرف قابل قبـول 

)اطالعــات کــامل فــردی(
آدرس و سابقة کار خود را به شماره تلگرام زير ارسال نماييد.

وع09911367037
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

شعبه آماده لذيذ در استان همدان 
دعــوت به همـکاری می نمايد.

محصوالت الیت، کوپا، فیت سان و پیک
توضیحات تعدادجنسیتسمــتردیف

بازاریاب در سطح 1
حــقـوق اداره 2خانم استان همدان 

کار+ پورسانت+ 
بیـمه+ هــزینه 
ایـاب و ذهـاب

بازاریاب در سطح 2
1آقااستان همدان 

1آقا/ خانم مدیر فروش 3

آدرس: همــدان، خيــابان بــاباطاهر، ميدان فلسطين، 
09188362083کوچـه سلطانی، ساختمان 110، واحد 1

081-34225208

الـوند پنـجـره
تـولیــد کنـــنده درب و 
 UPVC پنجره های دو جداره
تعویض پنجره های قدیمی 
بــدون نيـاز به تخریب 

مرادی 09189131185
وع34597108

ممن
دا 

اکي
ی 

غات
بلي

س ت
ما

ت

نيازمند بازارياب تلفنی خانم 
جـهت کار در دفتر روزنامه 

می باشيم. )نيـمه وقت(
38264400 )مراجعه حضوری( 

آدرس: همدان، خــیابان مــهدیه روبروی 
همدان پیام روزنامه  دفتر  دبیرستان شریعتی 

امانـت فـروشی 
سعید )پنــاهــی(
 کلیه لوازم منزل

 و اداری
 را با باالترین قيمت خریداریم

34247850
09188150893

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

خريـدار لبـــاس مـردانه، زنـانه،
 بچـــه گــانه نــو 09380371651

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

یک شرکت پخش مواد غذایی
جهــت امــور تـخليه 
و بارگيری در شهر همدان 

نیاز به شناســایی پيمانکاران  مجرب   دارد 
متقاضیان )حقیقی، حقوقی( می توانــند 
رزومه کاری خود را از تـاریخ درج آگهی

 به مــدت یک هفــته کــاری به آدرس 
ایمیــل زیر ارســـال و یا فاکس نمایند.
Hmsale1@tpa-dist.com

09188118468
 فاکس: 34266128

بــاغ تــاالر بــاران
برگزاری مراسم عروسی و سایر جشن های شما عزیزان 
با تشریفـات کـامل و بـهترین نـوع غـذا های ایـرانی

آدرس: همدان، بلوار فرودگاه، خيابان گمرک، جنب سوار کاری
09187100121      081-32569257

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

یک رستوران معتبر جهت تکمیل کادر 
پرسنــلی خود نـیاز به افراد زیر دارد:

 شــرايـطتعدادجنسيتســمت 

آشنا به غذای فرنگی 1آقـاآشــپز

-2آقـاکافی شاپ کار 

-1آقـاسالـن کار 

-1آقـاظرفـشور 

-1آقـاپيک موتوری 

با حقــوق منـاسب + بیمه تأمین اجتماعی 
09191991320-09188161830

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

به يک صندوق دار با ظاهری 
آراسته جهت کار در کافـه 
نيازمنديم 09380917139

نقاشي ساختمان 
رنــگ روغني، پالستیک، 
مولتـی،کناف، اکرولیک، 

با بــهترین کــيفيت
قـــيمت نـازلترين  و  
09104485919

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

فروش زیر قیمت 
لباس زنانه و بچگانه يکجا

 به عـلت تغيير شـغل 
زير قيمت خـريد يکجا 

وع09369006599
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به يـک نفر حسابدار و 
فروشنده خانم نيازمنديم 

بـــــازار  آدرس: 
مـــریـــانج مبــل 

وع09188180221
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به چنــد نــفر نیــروی 
کــار جــهت سنـگبری
 به صورت دائم ترجیحًا 
با سابـقه کـار نیازمندیم 

)با  جـای خـواب و غذا(
09360033346



تلفن پذيرش آگهي: 38264400 - 2081 پيامک: 10006066
niaz@hamedanpayam.com  ایميل ارتباط با نيازمندیها

شماره تلگرامی واحد نيازمندی: 09105398964
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 گل
ين

رش
ی پ

زش
ور
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به یــک حــسابدار 
خــانــم مــسلــط به 
نرم افزار هلو نیازمندیم

حقوق 500 هزار تومان
ساعت کاری: 8 صبح الی 14 

يا 14 الی 20
محدوده سنی 25 الی 35 سال

وع09182178805
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

بـه يک نفر نيروی کاری آقا 
بـرای انبـار گل نيازمنديم 

محدوده سنی 20 الی 35 سال
حقوق روزانه 40 هزار تومان 
ساعت کاری 8 صبح الی 22

)افراد سيگاری به هيچ عنوا ن تماس نگيرند( 

وع09182178805
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

به تعدادی نیروی خانم )سن 
بین 20 تا 30 سال( جهت کار 
در کــافی شـاپ نیــازمندیم 
مراجــعــه حضـــوری: 
دور آرامگاه، ابتدای خواجه 
رشید، کافی شاپ ژلماتیک 

09182085360

به یک نفر خانم آشنا به 
کامـپیوتر  جهــت کار

 در کارگاه MDF نیازمندیم 
صبــح: 8:30 تا 13 و 
بعدازظهر: 15 تا 19:30

حقوق ماهيانه 1/000/000 تومان 
09185450961

بازنشسته جهت انجام امور 
خدماتی دفتـرخانه اسناد 
رسمی، با حقـوق ماهـيانه 
400/000 تومان نيازمنديم 

081-38281335

به يــک نفــر انــباردار آقا 
مسلط به نرم افزار هلو نيازمنديم 

ساعت تماس: 9 صبح الی 17
وع09120344585

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

به تعداد زيادی نيروی خدماتی 
خانم و پرستار نيمه وقت و تمام وقت
 نيازمنديم  09908119694

به يـک منشی خانم جهت کار 
در مـغازه فروش هود و سينگ 
نيازمنـديم )با روابط عمومی باال( 

09188114464

به یک چرخکار و کارگر ساده 
خانم نیازمندیم )محدوده کار 
شهرک مدنی( 09185447465

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

آژانـس ديبا به تعدادی راننده 
کــار  جهــت  اتومـبيـل  با 

در آژانـــس و سرويس اداره 
09183180096 نيازمنـد است 

به يک نيروی آقا، جوان نيازمنديم 
با سابقه کار  )سن 20 الی 25 سال( 

ساعـــت تمــاس: 18 الی 21
09032560013

به دو نفر نیروی آقا جهت کار در 
کارگاه   دوغابی داخل شهر اللـجین 
نیازمندیم  09189106064

به يک پيـک موتوری جهت 
کار در فـست فود نيازمنديم 

09122702379

بـه تــعـدادی 
نيــروی کار آقا 

جــهت کار در باغ 
رستوران نيازمنديم 
)میدان عباس آباد باغ 
رستـوران  ساحـل( 
09382855728
وع09189500589

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

به چند پیک موتور جهت کار 
در فـست فـود بامبو نیازمندیم 
صبح: 11 الی 15 و بعدازظهر 

17 الــــی 23:30 
حقــوق 1/500/000 بـه باال 

38268820
به يک پيـک موتوری در 
فست فود بامبو نيازمنديم 

بعدازظهر 18 الی 23 شب 
وعحقوق 600 الی 700 هزار تومان

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

به تعدادي راننـده  با 
خودرو جهت کا ر در 
آژانس 1880 جهــت 
شیفـت صـــبــح  و 
بعدازظهر نیازمندیـم
)بادرآمـد ميليوني(
09182136328

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

دعوت به همکاری
به یــک منشی خانم 
جهت کار در کارگاه 

صنایع چوب نیازمندیم 
آدرس: پليس راه بهار، 
شهرک صنعتی بهاران 

09120814539

به چند نفر کارگر 
ساده جهت کار در 
بستنی فروشی و 2 
نفر خانم جهت کار 
نظافت نيازمنديم 
)میدان باباطاهر بستنی 
فـروشی حاج عباس( 

09101961801

به تعـــدادی نیروی 
وسط کار خانم جهت 
کـــار در تـولیدی 
شلوار  نیــازمندیم 
وع09353559074

من
ا م

يد
 اک

ی
غات

بلي
س ت

ما
ت

به یــک کارگر 
جــوان با حقوق 
توافقی نیازمندیم 
09120636961

دعوت به همکاری 
به یــک هـمکار خانم 
جهت کار در فـروشگاه 
لوازم آرایشی نیازمندیم 

09369725216

به يک شاگرد ماهر و زرنگ نيازمنديم 
آدرس: خيابان تختی، کوچه حسينيه 
امامـزاده يحيی، آرايشگاه بهـرخ 
)مراجـعه حـضوری(  32516707

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به چند نفر شاگرد جوشکار 
ترجیــحاً  فنـی نیازمندیم 

وع09187116638
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

يک رســتوران مـــعتبر جهت تکميل 
کادر خود به افراد ذيل نيازمـند اسـت

توضيحات سن شرايط تعدادجنسيت سمت رديف

20 الی 35 سال -4آقاسالن کار )گارسون(1

بـــا 
حقوق و 
مزايای 
عـالی

 + بـيمه

20 الی 35 سال ماهر1آقاکافی شاپ کار 2

20 الی 35 سال ماهر1آقاساندويچ زن3

20 الی 35 سال -1آقاآشپز فرنگی 4

20 الی 35 سال -1آقاانباردار 5

20 الی 35 سال با موتور 3آقاپيک موتوری 6

20 الی 35 سال ماهر 2آقاسرآشپز )ايرانی و فرنگی(7

20 الی 35 سال -2آقاآشپز)ايرانی کار(8

20 الی 35 سال -2آقاکمک آشپز9

20 الی 35 سال -2آقاسوخاری زن 10

آقا/کانتر کار11
20 الی 35 سال -2خانم

20 الی 35 سال -2آقاپيتزا زن 12

18 الی  صبح   9 تــماس:  ساعـــت 
38371553 -09028115859

به يـک همکار جهت مشاور 
نيـازمــنـــديم امالک 
) منطقه اعتمادیه( 09125460418

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به تعدادی نيروی آقا جهت کار 
در کـارگاه نقاشـی در اللجين 

نيازمنـديم 09189161270

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به دو نــفر خـــانم جهت
 کار در آتـــلیه عــکاسي 
)ترجیحا آشنا به فتوشاپ( 
واقـــع در میـــدان 

شیرسنــگي  نیــازمندیم 

وع09188146900
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

به يک نفر کارگر مسلط به 
رانندگی تراکتور و کار در 
دامداری از قبيل نظافت 
و شير دوشــی و... در 
شهرستان بهار نيازمنديم

وع09181111794
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

به چــند هــمکار خانم 
جهت فروش محصوالت 
فرهنـــگی نــیازمندیم 

ساعــت تــماس 
8 صبح الی 20 شب
وع09359974487

من
ا م

يد
 اک

ی
غات

بلي
س ت

ما
ت

به تــعـــدادي 
نيروي کار آقا نيازمنديم 
شرایط سني: 18 الي 27

081-38385996

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به تعدادي پيک موتوري 
با درآمد روزانـه باالي 
60 تـومان نـيازمنديم 
)اعتبار آگهي تا 40 روز (
09120258019

ت.م
ت.

به تعدادی شاگرد ساده خانم 
یا آقــــا جــوان جهت کار 
در تولیــدی شلوار نیازمندیم 
)با حقـــوق بــاال( 
حوالی جانبازان يا منوچهری 

ت.م09186712818
ت.

به یک کمـک آشپز 
ماهر جــهــت کار
 در رســـتـــوران 
کوریجان نیازمندیم 
09183185594

ت.م
ت.

فــــروش یـــــک واحد 
آپارتمان واقــع در سـعیدیه 
پایــــین  به مــتراژ  87 متر
جهـت هماهنگی با مديريت 

امالک دولت سرا تماس بگيريد
09181071680

38254999-38253999

معــاوضــه
تهران- هـمدان

کامــران 
وع09378239797

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

فروش چند قطـعه زمـين  
برای باغ با امتيازات آب و 
بـرق،واقــع در آبشينه، 
پشـــت معــاينه فنـی 
الونــد، قيمـت توافقـی
09335763523

نيـازمند تـعدادی 
چرخکار و وسط کار 
خانم به صورت تمام 
وقـت حوالی نايب
09185073240

به چنـــد دستــگاه پژو 
سمند جهت همکاری در 
آژانـس کرخه نیازمندیم
)سرویـس ادارات( 

32520511  مراجعه حضوری 
بلـــوار کــاشانی، ورودی

 آموزش و پرورش آژانس کرخه

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

بازنشسـته آقـــا جــهت 
فروشندگـی پوشــاک 
نیازمندیــم 32522211

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به يک تـراشکار 
نيازمنديم 09189000836

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به يـک شاگرد جهت 
کليد سازی نيازمنديم 

09183179231
بدون حقوق برای یادگیری 

)سن 18 الی 22(

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

بـه يــک رانــنده پايه 2 دارای 
کـارت هوشمند فعال جــهت کار 
بر روی کاميونت شخصی نيازمنديم 

وع09188179144
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به تعدادی نيروی خانم 
جـهــت کـار مونتاژ 
گل کريستال نيازمنديم 
ساعت کاری: 8 الی 13 و 14 الی 19

آدرس: همدان، ميدان رسالت، خيابان 
بصيرت، کوچه صداقت 3، پالک 262

09213580157

بــه دو نــفر 
سالــن کار آقا يا 
خانم جهت کـار در 
فست فود نيازمنديم 

09195995978

به چنــد نفر نیروی کار 
خـانم یا آقا جهت کار در 
کارگاه سفال )شست و شو 
و تراش( واقع در شهرک 
صنعتی اللجین نیازمندیم 

وع09362930372
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به يـک کباب زن جهت 
کار در تهيه غذا با حقوق 
مــاهيانه 1/500/000 
با سـاعت کاری 8 صبح

 الــی 22 نيـازمنديم 
09120636961

به تعدادی خودرو پژو 
سمند مدل باال جهت 
کـار در شیفت ثابت 
ادارات نــیازمندیم 
09183163570

به يک نفر شينيون کار 
حرفـه ای نيازمنديم 
)واقع در خواجه رشید(

32529312

به 2 نــفر اپـراتور آقا آشنا به تایپ کامــپیوتر 
جهـــت کــار در شیفت صبح و بعدازظهر 
آژانــس به صــورت پاره وقت نــیازمندیم 

)بــدون تعطيــلی(
09183163570

)24 الی   15 یا   15 الی  7 صبح  کـــاری:  )ساعــــت 

نيازمند بازارياب تلفنی خانم جـهت کار 
در دفتر روزنامه می باشيم. )نيـمه وقت(

38264400 )مراجعه حضوری( 
آدرس: همدان، خــیابان مــهدیه روبروی 
دبیرستان شریعتی دفتر روزنامه همدان پیام

به یک فروشنده خانم 
جــهت فـروشندگی 
در سـیسمونی فروشی 
مریــانـج نیـازمندیم 
)با روابط عمومی باال(

09182106007

استــخدام 
منـشی خانم

با تجربه جهت کار در شرکت 
فنــی مهنـدسی نیازمندیم 

09187007738

به تعــدادی چــرخکار، 
وردست چرخکار و شاگرد 
خانم جهت کار در خیاطی 
در محیطی کامــاًل  زنـانه 
حوالی ایستگاه  نیازمندیم 

09102199231

به يـک شـاگرد جهت 
کار در کـارگاه کانال 
کولرسازی نيـازمنديم 
)ترجیـحاً نیمــه ماهر، 
حـــوالــی ســیلو(
09190336215

يک شرکت ساختمانـی 
به يــک منـــشی و 
حسابدار خانم با مهارت 
کافــی در نرم افـزار 
سپيدار نيازمند اســت

38250479

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

به یــک حســابدار خــانم
با ســابقه کــاری نیازمندیم 

09363882030

جــهت مــدرسه ابتـدايی 
دخــترانه به يک نفر مدير خانم 

دارای ســـابقه کار و گــزينش 
نيازمــنديـم  09185413798

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

فوریفوری

به چند نفر وسط کار و راستــه دوز 
جهت کار در پوشاک بچه گانه نيازمنديم 

)شهــــرک مـــدنی(
09127362910-09101538641

به تعــدادی چرخکار و وردست 
چرخکار در کارگاه خياطی مانـتو
 به صـورت دائـــم نيازمنـديم 

09105926108

به يــک  نـفرمنشی خانم جـهت 
کــــار در کلينيک ساختمانی 
آشنــا به بــرنامه حسابداری 
نيــازمنــديم 09390961904

به چند نفر وسط کار و وردسـت 
چرخـکار خانم جهت کار در توليدی 
شلوار لی نيازمنديم  09186119110

به یــک کـارگر بتانه کار در 
کابینت سازی PVC نیازمندیم 

09189086017

به 6 نفر آقا و خانم 
جهت کار در دوغابی
 ) ریخته گری(  نیازمندیم
 داخل شهر اللجين نزدیک 

ایستــگاه با حـقوق باال
وع09375500109

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

به چـنــد نــفر 
نيـروی مأمور پخش 
اخطار آقا نيازمنديم 
09120814350

به تــعدادي نيـروي خــانـــم 
جـهت کار در کارتن سازي نيازمنديم

 حقـوق خانم ها 800 هزار تومان 
محل کار: شهرک صنعتي بهاران     )با سرویس رفت و برگشت( 
ساعت کاری: 8 صبح الی 17 عصر    09188174887

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

38394454

سالـــن وســـمه جهــت تکمـــيل کادر خود به نيروهای زير نيازمند است:
توضیحات ساعت کاری وضعیت تأهل تعداد سمت

مجرد 1 نفر خانم منشی 
تمـام وقـت

مسلط به نرم افزار هلو

مــاهــرمجرد 1 نفر خانم ابروکار 

)مراجعه حضوری(

ميدان بعثت،نرسيده به چهارراه سعيديه، رستوران لندوک

یک رستوران معتبر در سطـح شهر
 به نــیروهای زیــر نیـازمند است:

توضیحات جنسیتتعدادنیرو

با سابقه کاریخانم 1صندوق دار 
 و حــقـوق 
تــوافــقی 

آقا 1ظرفشور 

آقا2کمک آشپز

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

)ساعت مراجعه 11 الی 15 و 18 الی 20( مراجعه حضوری

به تعــدادی وردسـت 
چرخکار و اتوکار ترجيحًا 
خانم جهت کار در کارگاه  
توليدی مانتو و پالتو نيازمنديم 
)حـوالی میــدان امـام( 

09194214985

به یک نیروی استاد 
 MDF کار کابـینت
و کمــد نیـازمندیم 

09183185954
بـه چنــد نـفر فروشنده 
خانم با سابقه کاری در زمينه 
پوشـاک مجلسی نيازمنديم 

حقوق 1/000/000 تومان 
مراجـعه حضــوری

آدرس: خیابان پاستور، روبروی 
آزمایشـــگاه دی، فــروشگاه 
لبــاس مجلسی بانـوی ایرانی 

به چند نفر کارگر خانم 
جهـت کار در کارگاه 
چـاپ لباس نیازمندیم 
حقوق 700 هزار تومان 

09303995733

به يـک فروشنده با تجربه آقا جـهت 
همکاری در فروشگاه  پوشاک نيازمنديم 
سن 20 الی 25   به صورت دائم 

09183138735
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س ت
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ت

به يک نيروی نيمه ماهر يا سـاده 
تأسيساتی ساختمان به صــورت 
دائم نيازمنديم  09187021656

به چـرخـکار تريکو دوز 
ماهـر و وردست نيازمنديم 

09188125125

به يک نفر خانم در کارگاه 
نقـاشـی واقع در اللجين 
09187067113 نيازمنديم 

به 2 نـفر خانم جهت کار منشی 
در دفتر بيمه به صورت نيمه وقت 
نيـازمنـديم 09386365299

به 2 نــــفر تراشـکار آقا 
یا خانـــم جهـت کار در 
دوغابی اللجین نیازمندیم 
با حقوق روزانه 45 هزار تومان 

09216170997
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به يـک نفـر حسابدار 
خانــم جـهت کار با 
نرم افزار هلو و انجام 
امور دفتری نيازمنديم 
09185854301
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بلی
س ت
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ت

بــه يــک نــفر 
پرداخت کار بُرنــز
 جهت کار در توليدی 
لوسترسازی نيازمنديم 

09126053545

به تــعــدادی خــــانم
 جهـت کار در کارگاه 
میناکاری و زیرلعابی نیازمندیم 
ترجیــحاً مجرب همراه 

با سرویس رفت و برگشت 
09212556586

به یک نفر بازاریاب خانم یا آقا 
بــا روابــط عمـــومی باال 
و ظاهــری آراسـته جهت 
شرکــت تبلیغاتی نیازمندیم

حقوق، پورسانت+ 
هزینه ایاب و ذهاب

09182007111
081-32533225

به يـک همکار آقا جهت 
ريـخته گری و يک خانم 
برای تراش و شستشو در 
کـارگاه دوغابی داخل 
شـهر اللجين نيازمنديم

09186744496

به تعـدادی طراح و 
لعـاب کار خانم جهت 
ميناکاری روی سفال با 
سابقه کاری نيازمنديم 
09188125057
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به يک اپراتور خانم ترجيحًا با سابقه 
جـهــت کــار در پيک موتوری 
به صورت تـــمام وقت نيازمنديم 

09183131642

به چند نفر همـکار 
خـــانــم جهت 
نـقـــاشي روي 
ســفال نيازمنديم
081-34522616

به تــعـــداد زیــادی پرستار کودک و 
سالمند و نظافتچی فقط خــانم نیازمندیم

)مراجـــعه حــضوری(
آدرس: میدان مدرس، اول بلوار شاه حسینی، روبروی 
مسجد صاحب الزمان، شرکـت خدماتی پدرام روشن 
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به تعــدادی مــحدود 
پیـک موتوری به صورت 
تمـام وقت و نیمه وقت 
جهت فعالیت در آژانس 
پیک موتوری نیازمندیم 

وع09183131642
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

بـه تعــدادی کارگر 
ســاده جهت کـار در 
رستـوران نيـازمنديم 
با جای خواب و حقوق مناسب 
حوالی جاده همدان- کرمانشاه 

09188170537

به یــک نــفر نیروی 
کــار آقــا جهت کار 
در دوغابی نیازمندیم

)با سابـقه کـار( 
09301678428



niaz@hamedanpayam.com  ایميل ارتباط با نيازمندیها
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بازار فرش 
امانت فروشی

خـــریـــدار 
ضایعات و آهن

تعــمیرات

خـــریـــدار 
ضایعات و آهن

امانت فروشی اسالمی
کلیــه لــوازم  منزل 
شمــا را به باالترین 
قیــمت خریداریم
وع09185848955
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غات
بلی

س ت
ما

ت

گروه تاسیساتی و تهویه مطبوع

همـدان سرويس
ارائــه دهنـده خدمات نصب و 

سرویس انـواع کولرهای گازی و آبی 
و انـواع پکیج های دیواری و زمینی

شماره  دفتر:081-31444  
0 9 1 8 6 0 8 0 7 0 1
0 9 1 8 6 0 8 0 7 0 2

سرويس 24 ساعته

نقاشی خدمات
 ساختمانی

تعميرات مبل
تعميرات انواع 
مبلمان راحتی 
کالسيک، استيل
حمل و نقل رایگان
09198856490

اگر حـــق و حـقوق 
خود را مي خــواهید 

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

32513135
نقیـبي وع09183111004 
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بهترین خریدار ضایعات 
آهن، آلومینیوم، مـس، 
درهاي پارکینیگی  ، درب
 و پنجـره و... در محل
09182147665
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خریــدار انـواع 
فـرش هاي کـهنه

با 20 درصد باالتر
 از قيمـت واقـعي

آدرس: سر گذر، حالج خانه پالک5
32528787-09183132985  مسلم
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گــاز رســاني 
غــــالمــــي
و تفکيــک کنــتور 
کلي و جزئي و جا بجايي

09187001775
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خریدار کتاب 
دفتــر  بـاطله
09902207542
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امــانت فـروشی اهـورا 
لوازم منزل شما را خريداريم
 )قيـــمت در محـــل(
وع09187011316 موسيـوند
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ی
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ت

خــريدار انواع 
ضايـعات آهـن و 

آلومينيوم خريد در محل 

09188121232
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تسهیالت وام

وام
ضمانت

ساعت تماس  16  الي  20

 پذیرفته مي شود
0918  813 0531

ت
نوب

با 

کـلــیه ضــایعات آهن، 
آلـومینیوم و.. شما  را با  

بـاالتــریــن قـیــمت
 در مــحل خـریداریم

وع 09188150873
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

بـــهتـرین 
خــریــدار

ضایعات آهن، 
آلومینیوم و فلزات رنگي 

در درب منزل شما

09187125336
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نقاشي ساختمان 
رنگ روغني متري 4500 تومان 
رنگ پالستیک متري 3500 تومان

با کيفيت عالي و تضمين 

09035340232
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آدرس: همدان، بلوار شهید زمانی 2 متری 
کیـــانی کـــوچه حــدادی سالن توتیا

سالن آرايش و زيبايی توتيا
با ارائه بهترین شینیون های عروس، میکاپ
هر زنی استحقاق این را دارد به بهترین ظــاهر و 
احساس را در روز عروس خود داشته باشد اگـر 
شما به دنبال آرایشی بـه روز و ظریف و بی نقص 
هستید ما به شـما کمک می کنیم تا روی ماهتان
 را به واقعیت تبدیل کنید به ما فرصت دهید.
وعتا روز خاص زندگی تان را رقم بزنيم

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

09106538255
با قيــمت استثنايی فقط 350 تومان

يک شرکت معتبر توليدی از افراد 
زير دعوت به همکاری می نمايد:

*یــک نفر حسابدار خانم/ آقا دارای مدرک 
لیســانس مسلط به برنامه حسابداری )سپـیدار( 
دارای ســـابقه کار مفید با رزومه کاری معتبر 
*يک نــفر انــباردار آقا دارای مدرک 
ليسانس آشنا به برنامه حسابداری سپـيدار 
دارای سابقه کاری ترجيحًا در واحد توليدی 

صنايع شيميايی و پليمری جهت انبارداری 
بهاران  کــار: شهرک صنعتی  محـــل 
ساعـت کار: از ساعت 8 صبح لغايت 17

لطفًا رزومه خود را به آدرس زیر ایميل نمایيد.
در صـــورت تأییــد رزومه جهت 
مصاحبه تماس گرفتــه می شود
JOBNOVIN.CO@GMAIL.COM

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به يــک نفـر فــروشنــده و 
بازارياب جهت همکاری نيازمنديم 
آدرس: همدان، انتهای خيابان هنرستان، روبروی 
گلستان ريعان، فروشـگاه تأســيساتی دمـــاکو

وع09124779676
ممن

دا 
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

تما

به يک منشی خانـم جهت 
فروش لــوازم آشپزخانه 
نيازمنديم 09188114464

به يک جوشکار روزمزد جهت 
جوشکاری لوله آب نيازمنديم 
)ترجيحًا جوان( 09187021656

به يـــک خـانم مجرد جهت 
فــروشندگی نـيازمنديم پاساژ 
قدس، طبقه سوم، پوشاک حيدری  

32529736

به یــک نفـــر خــانم 
در رستوران نیـازمندیم 

09183117392

به 2 نـفر شاگرد جهت 
کار در مغازه آبميوه و 
بســتنی نيـازمنديم 
ساعت کاری: 8 صبح الی 20 
و 17 الـــی 2 بامــداد
09187520930

به تعــدادی نیـــروی آقا در 
کارگاه دوغابی اللجین )خارج 
از شهـرک صـنعتی(  نیازمندیم 
ساعت کاری: 8 صبح الی 18
جمعـه ها تـعطيل مـی باشد 
)افزايش حقوق در صورت کار بهتر( 

09188167660
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آدرس: همدان،خيابان باباطاهر کوچه سماوا تيان

)آنتن برقی، اتو مو، ریش تراش، فروش انواع لوازم برقی
ســشــــوار، بنــــــد انداز و انـــواع

آيفون يک طبقه صوتی 135 هزار تومان لـــوازم برقی به فـــروش می رسد(
دستگاه ديجيتال 90 الی 110 هزار تومان

گوشی تلفن ثابت 40 الی 65 هزار تومان
آيفون يک طبقه تصويری 350 هزار تومان
محــافظ يخـچال  45 هزار تومان

المپ 50 وات کم مصرف  15 هزار تومان

آيفون 2 طبقه صوتی 175 هزار تومان
جــاروبــرقی 300 هـزار تومان
آيفون تصويری 2 طبقه  650 هـزار

چــای سـاز 165 هـزار تـومان
اتو بخار 125 هـزار تومان

09182117955

شرایط: داشتن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم 
09184100040-09120203395

شــرکت نـايس تــهران
جهت تکمیل کادر فروش خود در 
استان همدان استخدام می نماید

به یـــک سالــن کار، 
ظـــرفشور، کــمک 
آشــــپز، پــــیــک 
موتـــوری  نـیازمندیم
)خيــابان صــدف(

09039060879

به يــک آشپز ماهر و
 4 نفر خانم جهت کار در 
رستــوران نيازمنديم 

خیــابان تـــختی 
رستــوران شب نشین 

09187000098

به یک منشی خانم با روابط عمومی 
باال و ظـــاهری آراســته نیازمندیم 

ساعـــت کــــــاری: 11:30 الی 16
حقـــوق 500  هــزار تـــومان + ناهار 

09186060309
به یــک هـمکار خانم 
جهت کار در آشپزخانه 
فســت فـود نیازمندیم 

09039060879
38343344

به يــــک نـفر 
کارگــر جهــت 
آبياری بارانی زمين 
کشاورزی نيازمنديم

09183124375

فـرش هــای 
نو و کهنه شما را 
خــريـداريم
09187089782
وع09358199394
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هیچ شعبة دیگری در سطح استان همدان ندارد و تمامی  شور 
قالی های شما را  از لحاظ کیفیت و کمیت تضمین می نماید

ضد  حساسیــت  ، ضدلک  آنتی باکتریال  شویی   قالی  این  شستشو  باالی  کیفیت  منظور  به 
میشود عزیز  همشهریان  های  قالی  شستشوی  کیفیت  رفتن  باال  باعث  مینمایدکه  استفاده    

 مبل شویی در مـنزل + سرویس رایــگان

دارای مجوز رسمی
 ازاتحادیه محترم

 صنف فرش استان همدان 
بازرگانی اتاق  عضو 

تلــــفـــــن: 34223469-34246808
3 4 2 4 8 4 3 3 -3 4 2 4 8 4 3 4

همراه: 09183150225-09189039068

هستید شما  ربنده  بار  این  شاید 
حبـيبيان

قالیشویی ایران زمین

مرکز چاپ و بسته بندی همدان 
واقع در شهرک صنعتی بهاران

جهـــت تکـــمیل کادر نیروی انسانی 
خـــود بــه پرسنل ذیل نــیاز دارد

توضیحات جنسیتتعدادسمت ردیف

آشنا به امور انبارداریآقا1انباردار 1
  و نرم افزار سپیدار 

آقا1نگـــهبــان 2

حداقـــل 
مدرک دیپلم

آقا1کمک لیتوگراف3
آقا1کــارگر ساده4
آقا1لمینت کار 5
آقا1کارپرداز6

آدرس: شهرک صنعتی بهاران،خيابان صنعت، خيابان نهم، سوله 
آبی، نارنجی مرکز چاپ و بسته بندی همدان، واحد کارگزينی

مراجـــعه حـــضوری

به يــک جفت الستــيـک نـو
 سايز 315×22/5 مارک آئونايت 
به صورت توافقی به فروش می رسد

09180176004

به تـــعدادی آقــا و خانم 
جهــت بــازاريـــابی 
مواد غذايی پرفروش در شهر و 
شهرستان های همدان نيازمنديم 
حقــوق ثــابت + پورسانت + 
هزینه ایاب و ذهاب+ حق بیمه 
فقط ساکن شهر همدان 
09183072551

مزایا تعداد عنوان شغلی 
حقوق ثابت+ بیمه+ پورسانت1سرپرست فروش خانم 

حقوق ثابت اداره کار+ بیمه+ 3بازاریاب آقا 
پورسانت+ هزینه ایاب و ذهاب 3بازاریاب خانم 

1منشی خانم 
حقــوق ثـــابت 

1حسابدار خانم 

پـــذیـــرش آگـهی  
نیـــازمنــدی هـای 
همدان پیام تا ساعـت 
18 عـــصر مـی باشـد
081-38264400
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www.Hamedanpayam.com
niaz@hamedanpayam.com  ايميل نيازمنديها

زین العابدینان  09199106800
همدان، خيابان گلزار

گـــروه مـعماري 
کالسکــه چــوبي
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*طراح و مجري دکوراسيون داخلي
*طراح و مجري کابينت، کمد ديواري و...

*طراح و مجري سازه هاي فلزي

به دلخواه شما اقساط 

@kalaske-chobi

قاسمي 09219452817-09199015045

INDUSTRIAL GROUP NOVIN BARTAR

گروه صنعتي نوين برتر
توليد کننده انواع درب و پنجره UPVC و دو جداره 

توليد انواع توري پليسه و مگنتي کشويي 
تعويض درب و پنجره بدون هيچگونه تخريب و خرابي 

UPVC تعميرات هر گونه درب و پنجره
ساخت با دستگاه تمام اتوماتيک و شيشه همراه با گاز آرگون 

کليه اجناس همراه با ضمانت نامه کتبي معتبر
ممکن قيمت  نازلترين  با 
 بـه صورت نقـد و اقساط 

تخــفيــف

ویژه بهــاری

نوید صامت 09189082004     یوسفي 09189082003

همـدان پـرينـتر
اولین و قوي ترین بورس فروش کاالي استوک )پرینتر، مانیتور LCD و LED، میني کیس(

کلیه پرینترها داراي 5 سال گارانتي طالیي + 10 شارژ کارتریج رایگان مي باشد
آدرس:همدان، بلوار خواجه رشيد، روبه روي اداره اماکن، کوچه سراپيچي، محوطه چمن کبابيان

@hamedan-printer :کانال تلگرام

امالک مهستان همدان
افتخار دارد در خصوص کلیه خدمات 
مسکن در جاي جاي شهرستان همدان
 در خدمت همشهریان عـزیز باشــد.
@amlakmahestanhamedan
www.mahestan18@gmail.com

081-38273503     081-38253847      081-38275359

ی دارد.
داً.م پیگرد قانون

ت.اکی
ت.

081-34270286      09188149689

کابينت مهرداد
از توليد به مصرف با مناسب ترین قيمت

توليدکننده انواع کابينت هاي مدرن آشپزخانه
کمد دیواري، چوبي، فلزي، وکيوم و...

با کیفیت عالی
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آژانس هواپيمايی 
سـايا سـير
تورهای داخلــی و خارجی

بلیط هواپیما و قطار
اخذ ویزای تحصیلی کانادا

پذیرش تحصیلی کانادا ) دانش آموزی و دانشجویی(
 بدون نیاز به مدرک زبان

پیکاپ ویزا
آدرس: همدان، بلوار مدنی،ابتدای خيابان امير کبير
@visa-sayaseir
081- 38260240-270

سايـه گشـــت
تــور یـــک روزه قلـــعه 
رودخـــان و سـاحل گیسوم

خدمات: اتــوبوس VIP، صــبحانه، 
ناهـــار، عصــرانه، بیــمه، راهنـما 
گشت  ها: زیارت حرم حضرت معصومه 
و نماز صبح در قم، بازدید آبشار نیاسر 
و باغ گل،بازدید از باغ فین و خـرید 
گالب و عرقیـات از قمـصر کاشـان، 
حرکت 5 و 12 اردیبهشـت ساعـت 23

38265051-38265052-38264067
@sayehgashtوع
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خدمات: اتوبوس VIP، صبحانه، ناهار 
)منو انتخابی( و عصرانه، بیمه، راهنما 
حــرکت 29 فــروردین ساعت 23
تــــور یــــک روزه قــــم و 
گـالب گیری نیاسر و قمصر کاشــان

آموزشگاه تعميرات موبایل

عالءالدين با 14 سال سابقه درخشان

با مجـوز رسمي از سازمان آموزش فني وحرفه اي کشور
آموزش تخصصي و عملي تعمیرات سخت افزاري و نرم افزاري موبایل

تلفن: 32531229ارائه گواهینامه مهارت بین المللی
آدرس:  همدان، خيابان شريعتي، روبروی بانک ملي کارگشايي، ساختمان 110، طبقه 3

ت.ت.م

@bazarehamedan

اگر به دنبال آگهی های استخدامی  می باشيد 
لطفاً  بـه کــانال تلگـرامی زير  مراجعه نـمايـيد

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

ی  يهـا مـند ز نيـــا
پــيـام همــدان 

تيــراژتـرين  پــر   
سطح  در  نيازمنـدی 

استان همدان می بـاشد
تلفن پذیرش آگهی: 

081-38264400


