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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 

ر لـوندبـا 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

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

تماس تبليغاتی اکيدا ممنوعحـمــل و نـــقل

ارائه سبد جهت بسته بندی لوازم منزل حتی در ايام تعطيل■
081-3 425   4900

■ حمل  تخصصی انواع بار  و اثاثیه منزل ) درون شهری و برون شهری(
■ مجهز به انواع ضربه گیر و پتو

الوندظریـــف  بــار

)ثبت در 118 استان(4900  425  0918

09183129338      081-34285500      34295155

موسسه حمل اثاثیه
تضـمين           با مجوز رسمیپــارسـيان

ع
نو

مم
دا 

کي
ی ا

ات
يغ

بل
س ت

ما
ت با سبد رایگان

به يک فروشنـده خـانم جهت کار در 
لباس فروشی زنـانه نيــازمنــديم 
)مراجعه حضوری( 09193122567

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

اجاره  يــک واحد آپارتمان به متراژ 108 
متـر، 2 خوابه با امکانات کامل رهن کامل
وع 100 ميليون متخصصين  09183071835

من
ا م

يد
 اک

ی
غات

بلي
س ت

ما
ت

نقـاشــي  ساختــمان
 رنگ روغني متري 4500 تومان
  رنگ پالستيک متري 3000 

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

09183112564 سعادتی

مــزايـا نفرات جنسيتسمترديف

خانم/ فروشنده 1
حقوق ثابت+ بيـمه+ 10آقـا 

پورسانت+ عيــدي 
آدرس: جـــاده کــرمــانشاه، 
ابتـــداي جـــاده يــکن آباد،
 کوچه اول، سمت چپ، شرکت دومينو

آگهــي استــخدام
به تعدادي نیرو جهت استخدام در شرکت دومینو نیازمندیم

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

خــــريد  انواع کتاب، 
کاغذ باطــله، فقط با يک 
تلـفن  در درب مـــنزل 
آدرس:هـــمـــدان، 
يخچال، ســــرپـــل 
 پاساژ امام رضا، کتاب باران
09186103649-32514717 

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

ساندويچی رضا آقاجون
جهت تکميل کادر پرسنلی خود به تعدادی 
نيروی سالن کار،کافــه من، پيتــزازن، 
کــارگر ساده و صندوق دار با ظاهـری 
آراسته و روابط عمومی باال نيازمند است 
خیابان مهدیه ساندویچی رضا آقاجون 

09198033424

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

به 2 نـفر گـرافيست جهت کار
 در شرکت تبليغاتی نيازمنـديم

)حقــوق توافــقی(
وع32527016- 32528268

ممن
دا 

اکي
ی 

غات
بلي

س ت
ما

ت

به چند اکيپ ميناکاری )لعاب زدن( 
نيازمنـديم  09027125530
)ترجیــحاً ساکن هــمدان(

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

25 ســـال گـــارانتــی با بيـــمه نـــامه ايـــران بـــرای اثــبات اصــالــت کــاال
09183149683 -09381667212 فـــرهنــگ راه  آدرس:چهـــار 

)هر آنچه نياز ساختمان 

 شماست در يک مجموعه(

)طراحی،نظارت،اجرا ...(

■ سیســتم هــای اعـالم حریقکلينيک ساختماني عمارت
■ کرکره برقي و جک اتوماتیک

■ نما و تابلوی کامپوزیت 
■ چــوب تــرمــووود

به دو نفـر حسابدار خانم 
مسلط به نرم افـزار هلو با 
حقوق مناسب نیازمندیم 

09181119012
ساعت تماس: 18 به بعد

مصاحبه حضوری

ع
نو

مم
دا 

کي
ی ا

غات
بلي

س ت
ما

ت

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

09036375560

به تعـدادی چـــرخـکار 
خانم و آقـا نيـــازمنديم 
حقـوق بـاال، تسویه هفـتگی، کار دائم 

مراجعه حضوری 
آدرس: چـراغ قرمز، حصار علی آباد 
)کوی کوثر( پايين تر از مسجد المهدی 

کوچـه عـرفان 17 تـوليدی تک پوش 

09355206898

به تـعدادی همکار 
خانـم جهت کار در 
مــرکز خــريد 
ميــالد نيازمنديم
38232392

شرکت پـخش کیک بنیس ونیلو
جهت تکميل کادر فروش خود به تعداد محدودی 
بازارياب با حقوق و مزايای عالی نيازمند است

09183104043
وع

ممن
دا 

اکي
ی 

غات
بلي

س ت
ما

ت

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

)مراجعــه  حـــضوری(
آدرس: ميــدان جـهاد، ابتدای ميرزاده عشقی، 

روبـروی شيرينی سرای گلبرگ فست فود کـليـز

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

ما
ت

افتـــتاحیه
) فروشگاه لوازم جانبی مــوبايل(

قيمت های باور نکردنی با کمترين قيمت و بيشترين تخفيف
انواع گلس فقط 8 هزار تومان

انواع قاب و گارد گوشی با تخفيف باور نکردنی
انواع شارژر های اصلی با تخفيف باور نکردنی

آدرس: ميـدان دانشگاه، ابتدای خيابان طالقانی 
جنب بنـياد مسکن، فرشگاه سيب 09185900017
Lavazem Janebi hamedan  :لينک کانال

فوری فوری

کافـــه کـــلیـــز
جهـت تکميل کادر کافه به تعدادی باريستا 
و کمـک بـاريستا و سالن کار نيازمند است
)مراجــعه حضــوری از ساعت 12 الی 15(

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

ع
نو

مم
دا 

کي
ی ا

غات
بلي

س ت
ما

ت

شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی مادگشت اکباتان

جمـعه 6   ارديبهشت 
*گالبگيری کاشــان
جمعه 6   ارديبهـشت 
*مــاســـولـه

جمـعه 6   ارديبهشت 
*ييــالق سـالنـسر

جمعه 13 ارديبهشت 
*گالبــگيری کاشان
جمعه 13 ارديبهشت 
*هجـيج کرمانشاه
جمعه 20 ارديبهشت 

*هفــت آبشار لفور
بهار امسـال #همسفر_مادگشت_ باشيد

@madgasht_ekbatan کانال تلگرام
madgasht.tour ايـنــستاگـــرام

مجری تورهای تخصصی طبيعت گردی و ادونچر
تـــورهای کيــش و مشـهد پرواز از همدان

تـــورهای خــارجـی

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

تلفــن:  38265618- 38265572        خـط ويـژه:  09186348290

جشنواره تورهای 
یکروزه ی بهاری

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

)با  جـای خـواب و غذا(
09360033346

به تعــدادی کــارگر ساده آقا
ساکن شـهر همــدان جهت کار در 

کارخانه قند احدی نيازمنديم 
ساعت کاری: 7 صبح الی 19

سرویس+بیمه+حقوق 2 میلیون 
)تعطيلی فقط جمعه ها( ساعات تماس 14 الی 18

09362721508

بـه يــک پيــک موتــوری 
جهت کار در تهيه غذا نيازمنديم

)محــدوده  اســتادان(
09186746654

به يــک خيـاط راسته دوز جهت 
مبل سازی )سن ترجيحًا 25 الی 30 
سال( نيازمنديم  09039045773

به تعدادی چرخکار ماهر 
خــانم بـا سابقه کار زیاد 
)کار در منزل( نیازمندیم

آدرس: همدان، چراغ قرمز، کوی کوثر، 
)حصار راه علی آباد(، پايين تر از مسجد 

المهدی، کوچه عرفان 17 توليد تک پوش 
09355206898

به چند نفر فروشنده خانم 
جهت همکاری در پوشاک 
مجلسی بانوان نيازمنديم
حقوق 1/000/000 تومان
09359344848

بـه يـک  نـفـر
 آشپز ماهر جهت کار 
در رستوران نيازمنديم
09189034578

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

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

)با حقوق و مزایای عالی( 
آدرس: بازار مبل مریانج

09188180221

وع
ممن

دا 
اکي

ی 
غات

بلي
س ت

تما

امانت فروشي 
مــهـــدي

 لوازم خانگي و اداري شما را  
با قيـمت مناسب خريداريم  
ع09188176407-32522719

نو
مم

دا 
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

سرويــس کـار 
آسانسور و پله برقی

آشـــنايی نــسبی بــا 
عيــب يابــی و تعويض قطعات 

حــقوق ثـابت+ جـای خواب
46020382-021  داخلی 101

ع09904488602
نو

مم
دا 

کي
ی ا

غات
بلي

س ت
ما

ت

به تعـدادی نيـروی آقا 
بــرای ريـختـه گـری

بسته بندی و کوره و همچنين 
تعــدادی خـانم مسلط 
به قــلم و نقاشی برای 
آب طــال زدن و تراش 
و شســتشو نيـازمنديم

)با حقـوق بــاال،سرویس
 رفــت و برگــشـــت(

اللجيــن شــهرک صــنعتی
09183174950

خريد و فروش انواع 
ضايعات آهن، مـس

چــدن،بـرنـج و 
کاغـذ و کارتن شما 
از منزل و محل کار 

با بهترين نرخ روز
09189127687
وع09908683710

ممن
دا 

اکي
ی 

غات
بلي

س ت
تما

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



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

اه 
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هم

استخدامامـالکامـالک استخداماستخدام استخدام استخدام

به يک کارگر ماهر جهت کار 
در کارواش آبشار نيازمنديم

09183169948

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به يــک پـرستار خانم 
با تجربه کــاری جهت 
نگهــداری از کودک 
2/5 سـاله نيازمنديم

09181112023 

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

وع09368985426
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به يک همـکار خـانم 
دندانپزشک با مـدرک 
مربوطه جهت همکاری 
و تأسيس کلينيک   نيازمنديم 

وع09913055029
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

به تعــدادی راننــده مجرب
 با اتــومبيل جــهت کـار در 
آژانــس بهــشتی نيازمنديم 
وع32627474-09189051091

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

به یـــک ظــرفشور 
جهـــت کـــار در 
رستـوران نیازمندیم 

09187032257

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

بــاغ رستــوران عـطر ســیب
به تعـــدادی نيــروی فعال آقا 

جهت کار در رستوران نيازمنـديم
آدرس: همدان، جاده گنجنامه باغ رستوران عطر سیب

وع09382855728
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

09187341915

به تعدادی نيرو جهت کار در توليدی سارافون 
بصورت زنجيره ای دعوت به همکاری می نمايد

جنسیتحقوقعنوان شغلی

چرخکار وردست 
چرخکار و اتوکار

1/000/000 الی 
خانم یا آقا1/400/000

خانم یا آقا 400 الی 500کارگر ساده

ع
نو

مم
دا 

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

)کار دائم، تسویه هفتگی همراه با آموزش(

به یک نفر اپراتور خانم آشنا به تایپ کامپیوتر 
جهــت کــار در شیفت صبح و بعدازظهر

 آژانـــس به صــورت چرخشی نیازمندیم 
ساعت کاری: 7 صبح الی 13:30 

يا 13:30 الی 19:30
بدون تعطيلی- دانشجو  نمی پذیریم 

 تلفن تماس: 1828

به يــک منــشی خــانــم
 جهت کار در کانون تبليغاتی مسلط 

به نرم افزار های فتوشاپ، کــورل و 
office نيازمنديم  09180174009

به يــک مـدرک کارشنــاسی 
عمران يا کشاورزی گرايـش آب 
جهت رتبه بندی شرکت نيازمنديم 

09183169474

به يـک نيروی کارگر جهت کار در 
مرغـداری با سابقه کار نيازمنديم 
)حوالی جاده تهران( 09104949729

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

آژانـس ديبا  به تعدادی اپراتور 
آقا و خانم جهت شيفت بعدازظهر 
نيازمـند اسـت 09183180096

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

09374140336

ت.م
ت.

دعــوت به هـمکاری
به یک مهندس عمران کلیه گرایشات ترجیحاً خانم با سابقه
 3 سال بیمه شرکتی جهت همکاری دعوت به عمل می آید.
لطفًا واجدین شرایط با شماره ذیل تماس حاصل فرمایيد.

وع09188090103
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

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

مـراجعه حضوری: شهرک فرهنگيان
)علی آباد(،خ شهيد احمدی، روبروی 

پسـت بانک،تاپ سرویس کسری

09188183913

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

استــخـدام 
نيـروی فنـی آشنا به 

نصب دوربين مداربـسته 
شبکه و يا دزدگير خودرو
09187007738

تعــدادی نیـــروی کار خانم جوان جهت بازاریابی و 
بسته بندی بصورت نیمه وقت و تــمام وقت نیازمندیم

مشخصات و سابقه کاری خود را به شماره ی ذيل ارسال نماييد.
در صـــورت نداشـــتن ســـابــقه کار،  
آموزش های الزم خـــواهـــد داده شـد.

وع09100093258
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

امالك نیکان
آرامگاه بوعلي، بلوار خواجه رشید 

پایـــین تــر از اداره امـــاکــن 
خرید و فروش-رهن و اجاره
معاوضه ،مشارکت در ساخت
 تلفــن: 666   321  38

به چند نفر نيروی خانم جهت کار 
در کارگاه چاپ لباس نيازمنديم

)حقــوق 800 هـزار تـومان( 
وع09303995733

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

به 10 نفر راننده جهت کار 
در آژانس بهنام نيازمنديم 

وع081-32657929
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به يک حسابدار مسلط 
به نرم افزار هلو و يک 
صندوقدار به صورت 
تمام وقت نيازمنديم 

09183135649

ت.م
ت.

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

09183156120

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

زمیـن بـاغی
 به متراژ 700 متر واقع در همدان 
جاده مالير احداث باغ، ويو عالی 

و احداثش زمين آب و برق و
 گاز،تلفن است )قيمت مناسب(

09187112330
وع09217670646

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

نوبت بعدازظهر يک مرکز پيش دبستانی واقع در 
شهرک مدنی به موسسات اجاره داده می شود
)مبلـغ اجـاره 600 هــزار(

09189146769

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

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

فــروش
 )يا قابل معاوضه(
مغازه ای 30 مـتری،آرامگاه 

بوعلی، پاساژ الماس،طبقه  زيرين 
پالک 75 با تـمام امـکانات

09181190364

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به تعدادی چرخکار ماهر 
آقـا در توليدی کيـف با 
حقـوق و بيمه نيازمنديم

09217893303
081-32511810

ت.م
ت.

به یــک فــروشنــده خــانم 
جهت کار در عطاری نیازمندیم

)حـداکثر سن 25 سال(
ساعت کاری: 9 صبح الی 21:30 شب

حقوق 1/000/000 تومان
مراجــعه حـــضوری

آدرس: خيابان تختی، باالتر از مخابرات
09186055470

به يــک نــفر 
همــکار خـانم 
جهت فروشندگی 
سـفال نيازمنديم 

)ترجیــحًا بـا سابــقه( 
آدرس: 2 کـيلومتر 
بعد از فلکه مریانج
وع09101962109

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

به یـک خودرو نیسان 
جهت کار در اداره به 
صورت ثابت نیازمندیم 
09185402371

با حقوق مکفی بيمه تأمين اجتماعی 

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به تـعدادی راننـده و 
يک اپراتور آقا جهت کار 
در آژانس آوا نيازمنديم
) واقــع در بلــوار ارم 
جنب بیمارستان بهشتی(

09187000544

به يک هـمکار جـهت امور حسابداری 
در شرکــت تـوليدی نيـازمنـديم 
1- حداقل مدرک تحصيلی فوق ديپلم حسابداری 

2- حداقل سابقه کار مالی 2 سال 
3- شرايط سنی حداقل 25 و حداکثر 30 سال 

34383916-17

ع
نو

مم
دا 

کی
ی ا

غات
لی

 تب
س

ما
ت

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

سالن وسمه جهت تکميل کادر خود به نيروهای زير نيازمند است:
توضیحات ساعت کاری وضعیت تأهل تعداد سمت

مسلط به نرم افزار هلوتمـام وقـتمجرد 1 نفر خانم منشی 

)مراجـعه حضـوری(

38394454

فـــر وش
مغـازه ای به متراژ 70 متر 
دارای امتياز کامل )نورگير 
اختصاصی( دوبلکس جهت 

توليدی، فروشندگی و انواع 
شغل ها، انتهای بازار زرگرها، 

پاساژ شاه رضايی متری 5 ميليون 
)قابــل مــعاوضه بـا ملک 
مسکونی يا ماشين خــارجی(

 قيمت 350 ميليون   زير قيمت منطقه 

09375577610

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

به تعـدادی بـازارياب 
خانم جهت کار در حوزه 

دمنوش های گياهی نيازمنديم 
حقــوق یک میلیون 
+ پورســانت فـروش 

09186769838

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

به چنـد نـفر MDF کار 
جهــت کـار در کارگاه 
)سرويس خواب( نيازمنديم 
حقـوق و مزایای عالی 
محل کار میدان کربال 

09188124171

به يــک نيروی با تجربه 
جهــت کار در آشپزخانه 

برای امور ساده و پيک موتوری 
تمـام وقت نيازمنديم
09187063725

به يک خانم مجرب جهت 
حســابداری کار های 

دامــی در روســتای 
کوريـجان  نيازمنـديم
09188127050 حسينی

09183079355

وع
ممن

دا 
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

تما

به 2 نفر خانم جهت 
کار در آتليه عکاسی 
ترجيـحًا آشـنا به 
فتوشاپ نيازمنديم
09188146900

به تعدادی چرخکار و 
وردسـت چرخــکار 

خانم یا آقـا جهت کار در 
تولیدی مانتو با محـیطی 
کاماًل مناسب نیازمنـدیم 
09397634318

توجهتوجه

به يک نفربرشکار MDF جهت 
کار در کارگاه خدمات نيازمنديم 

09185450961

ع
و

من
 م
دا

کی
ی ا

ات
غ
لی

تب
س 

ما
ت

جــهــت کــار 
در باغ رستــوران 
نیـازمند  نیــروی 
کار آقــا می باشیم 
مراجعه: ميدان عباس آباد 
رستــوران  سـاحل 

09382855728
ع09189500589

نو
مم

دا 
کي

ی ا
غات

بلي
س ت

ما
ت

به تعدادی کـارگر ماهر و نيمه ماهر 
جهت کار در MDF کاری نيازمنديم

09189055097

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

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

وع09183127299
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

رهـن یا اجاره 
یک باب مغازه 
به متراژ 150 متــر و 200 مــتر 
زيرزمين تجاری- با ديد عالی جهت 
هايپرمارکت دارای جواز کسب و... 

واقع در شهرک انديشه، بر بــلوار 

وع09185063976
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

يک شرکت ساختمانی 
به يــک حـسابدار 
خانــم بــا مهارت 
کافی نيـازمند است
38250479

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به 2 نــفر خــانم جهت 
همکــاری در کـارگاه 
تولیدی کیف نیازمندیم
حقـوق مـاهانه 
750 هـزار تومان

وع09301769359
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

با  تــعدادی همــکار خـانم  به 
روابط عمومی باال جهت استخدام در دفاتر 

پيشخوان دولت شهر همدان نيازمنديم
)محل کار نسبت به آدرس منزل تعیین می گردد(
واجــدين لطفًا نام و نام خانــوادگی، 
محل سکــونت و ســاير مشخصات خود 
را به شماره زير پيامک فرمايند لطـفًا در 
انتهــای پيــامک قيد کنيد مربوط به 
دفاتر پيشخوان دولت شهــر همـدان

09182500030

به 2 نفر نيروی کار بين 20 الی 30 
سال ترجيحًا کارکرده در دوغابی 
بصـورت دائمی واقع در اللجين 
وعنيازمنــديم 09381842389

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

به تعدادی نيروی خانم و آقا جهت 
کار در سفال اللجين نيازمنديم 
با حقوق خوب و بيمه 09188149504

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 یک همــکار خـانم جهت 
بسته بندی سفال در اللجین و 

دو نفر همکار آقا جهت کار در 
کارگاه سفال اللجین نیازمندیم 

09188111561

ت.م
ت.

به تعـدادی مـزدی دوز و 
چرخکار ماهر مانتو و شوميز 
وعنيازمنديم 09908116325

من
دا م

کی
ی ا

غات
بلی

س ت
ما

ت

به تـعدادی چرخکار 
خانـم يا آقا )بصورت

 زير چرخی(در توليدی 
مانـتو نيـازمنــديم

به تعدادی خانم يا آقا 
اتو تکميلی زن و دکمه 
مـادگی زن نيازمنديم

ع09189055920
و

من
 م

دا
کي

 ا
ی

ات
يغ

بل
س ت

ما
ت

بـه 2 نفر بازارياب خانم با 
روابط عمومی باال همراه با 
وسيله نقليه ) ترجيحًا پرايد( 
جهت معرفی و فـروش 
محصوالت نمايندگی در 
سطح شهر با درآمد بسيار 
مناسب )1/000/000 تـا 
8/000/000  تـومـان( 

نيــازمنـــديم
09368815891

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

09120622171-09109337009

ت.م
ت.

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

مراجعه حضوری، بلوار کـاشانی، 
ورودی آمــوزش و پـرورش، 

آژانـــــس کــــرخه
081-32520511 ی اکیدا ممنوع

س تبلیغات
تما

   به يک کارگرساده آقا 
جهت کمک ريـخته گری در اللجين 
کـارگاه چينی بهداشتی نيازمنديم

09367358211

فـوریفـوری

استخدامی 
اللجـین

به يــک نـفر نگهبان 
دائـم شبـانـه روزی

 با خانواده و سکـونت 
در بـهار نيازمنديم 
09185908690

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

به تعــدادی چرخکار 
خــانـم  در تـولیدی 
شلوار دوز  نیازمندیم 
09353559074

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

به یـک نـفر تراشکار
 و یــــک نـــفــر

 جوشکار ماهر نیازمندیم 

09189000836

توجه          توجه 
دعــوت به همــکاري

به تـعدادي مزدي دوز ماهر 
مانـــتو  نيـــازمنديم

 کار دائم و ساده با تيراژ باال 
تسويه هفتگي بدون تعطيلي

09190223160

وع
من

ا م
يد

 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

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

به يک نفر نيروی آقا
 با تجربه جهت کـار 
در سـفالـگــری 
اللجين نيازمـنديم
09189134801

به یــک نــــفـر 
خانــم جهـــت 
نقـاشـــی روی 

ســرامــیـــک در 
اللجــین  نـیازمندیم

) با ســرويس رفت و 
برگشت و حــقوق و 
عــالی( مــزايای 

09198112276

دعوت به همکاری 

متقاضيان می توانند رزومه خود را ظرف مدت يک هفته از تاريخ
 درج آگهی به آدرس niroo9705@gmail.com ارسال نمايند.

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

تعداد سابقه کار مرتبط جنسيت تحصيالت مشخصات رديف 

دارای مدرک آموزشی و يا تجربه در جوشکاری اسکلت 1
8 نفرحداقل 2 سال مردديپلم و فوق ديپلم )نفـــوذی کـــار( و جـــوشکاری زيــر پـودری 

فوق ديپلم، دارای مدرک تحصيلی و آموزشی ايمنی- امداد و سوانح2
1 نفر حداقل 2 سال مرد ليسانس

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

نيازمنــد بــازاريـاب 
تلفنــی خــانم جـهت 
کار در دفتر روزنامه می باشيم. 

)نيـمـه وقــت(
38264400 )مراجـعه حضـوری( 
آدرس: همدان، خيابان مهديه روبروی 
دبيرستان شريعتی دفتر روزنامه همدان پيام

تولیـــدی کابیــنت روشــویی نیروی جوان 
با حقوق و مزایای کافی استــخدام مــی کند.

1- بتونه کار و سنباده زن يک نفر
2- بسته بندی و جابجايی يک نفر 

ساعــت کــاری: 8:30 صبح  الی 16
آدرس محل کار: شهرک صنعتی بهاران  09385867988

شرايـط کاری:
سن 20 الی 30 سال



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

خـــریـــدار 
ضایعات و آهن

خـــریـــدار 
ضایعات و آهن

تعــمیرات

متـــفـــرقه تسهیالت وام

استخدام استخدام استخدامی
استخداماللجین

شـی  نقـا

ساختمان

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

با کيفيت عالي و تضمين 

09035340232
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ت

امــانت فـروشی اهـورا 
لوازم منزل شما را خريداريم
 )قيـــمت در محـــل(
وع09187011316 موسيـوند

من
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يد
 اک

ی
غات

بلي
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ما
ت

وام
ضمانت

ساعت تماس  16  الي  20

 پذیرفته مي شود
0918  813 0531

ت
نوب

با 

وام يک روزه
09189117269-09189117262
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فرش های کهنه
 دستبافت و ماشينی 
شما را به باال ترين 
قيــمت درمـحل 

خــريــداريم
32515783
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گــاز رســاني 
غــــالمــــي
و تفکيــک کنــتور 
کلي و جزئي و جا بجايي

09187001775
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ی ا
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مـداح جهت 
مـجالس شما
با  بهترين کيفيت و 

کمترين هزينه
09180071048
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تعميرات مبل
تعميرات انواع 
مبلمان راحتی 
کالسيک، استيل
حمل و نقل رایگان
09198856490

بهترین خریدار ضایعات 
آهن، آلومینیوم، مـس، 
درهاي پارکینیگی  ، درب
 و پنجـره و... در محل
09182147665
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ی ا

ات
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س ت

ما
ت

تمـامی اجناس لباس 
فروشی بچگانه با دکور 
واقع در برج زاگـرس  

به فـروش مـی رسد
)قابــل مـــعاوضه(

وع09381142731
من
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 اک
ی

غات
بلي

س ت
ما

ت

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

خــريدار انواع 
ضايـعات آهـن و 

آلومينيوم خريد در محل 

09188121232
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ت

بـــهتـرین 
خــریــدار

ضایعات آهن، 
آلومینیوم و فلزات رنگي 

در درب منزل شما

09187125336
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ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

09189028401-09181070367

تعــمــیر 
ساختمـان

از بنايی ، سيمان ،گچ کاری ، سنگ ،
کاشی، موزائيک و جوشکاری
و بـرق و لوله کشی و نقاشی 
و کاغذ ديواری و ديوار پوش

ح(
صال

ن م
مي

 تأ
راه

هم
(

.م
ت

ت.

رفع نم و نشتی

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  09183111004
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شرکت صنــايع غـذايی شادينو
 جهت تکميل کادر پرسنلی از دوستــان 
واجد شرايط دعوت به عمل مــی آورد

 )مـزايا+بيمه+ حقوق ثابت+پورسانت( 
)ساعت تماس:9 تا 19( 09018437203

فوری فوری

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 بانك ملي کارگشايي، ساختمان 110، طبقه 3

ت.ت.م

تعميـرات لـوازم برقـی
المپ کم مصرف، تلفن،  آیفون،  محافظ،  آنتن برقی،  چای ساز، 

گیرنده  دیجیتال،  چراغ مطا لعه، اتوی مو،  بند انداز،  ریش تراش، 
جـــاروبـــرقـــی،  اتـــو بخـــار،  ســـشــــوار و...

آدرس: خيابان باباطاهر کوچه سماوا تيان 09182117955 فراهانی

انـواع برد های آیفون،  محافظ، گیرنده دیجیتال، 
چای ساز،  تلفن و المپ کم مصرف موجود می باشد.

بــورس انـــواع
کاغذ ديواري هاي ايراني و خارجي

با قيمت بسيار مناسب
نقاشي سقف رایگان، قرنيز رایگان

پخش کاغذ )کلي و جزیي(
تخفيف ويژه کارمندان طرف قرارداد با دانشگاه علوم پزشكي 

و آموزش وپرورش در اقساط 10 ماهه
خيابان عالقبنديان، روبروی دبيرستان عالقمنديان، 

دکوراسيون ماندگار
09180054172-09189073298-32747197
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جوهر سياه قلم ميناکاری با کيفيت 
عالـی و تضــمينی کـيلويی

وع 150 هزار تومان 09011440334
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فـرش هــای 
نو و کهنه شما را 
خــريـداريم
09187089782
وع09358199394
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آموزش نجات غریق و شنا 
همه سنین بصورت خصوصی 
تــوسط مـــدرس ارشد 
فــدراسیون نجات غریق 

09182121390

قالیشویي ناز
شستشوي انواع 

فرش هاي دستباف، ماشیني، 
ابریشم، کرك،پتو و موکت

با خشک کن لوله اي بدون چروک
اين قاليشويي شعبه ديگري ندارد

32548968-32547938
سه راه شهرک فرهنگيان، جنب سردخانه ميالد

شماره مجوز 0172802418

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

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 
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ت

به يـــک 
منشی خانم جهت 
کار در مـغـازه 

فروش هود و 
سينگ نيازمنـديم
 )با روابط عمومی باال( 
09188114464

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

به يک منشی خانم 
با روابط عمومی 
باال جهت کار در 
دفتر دکوراسيون 
داخلی نيازمنديم
09186728380

لوله باز کنی 
با فنـر بــرقی

وعاميــر 09185045643
من

ا م
يد

اک
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متـــفـــرقه

ی  يهـا مـند ز نيـــا
پــيـام همــدان 

تيــراژتـرين  پــر   
سطح  در  نيازمنـدی 

استان همدان می بـاشد
تلفن پذیرش آگهی: 

081-38264400

شرکت خــدماتی نظــافتی پـدرام  )11679(
مجری کلیه امور خدماتی نظافتی در سطح شهر و نواحی استان همدان 

*تأمــين نيــرو جهــت نظــافت 
راه پله ها، منازل ها، سالن ها، فروشگاه  ها، شرکت ها، بانک ها و مجتمع های 

دولتی پزشکی اداری و مسکونی 
*تأميـــن نيــرو جهت خــدمات 

پذيرايی پيش خدمتکار سالن کار ظرفشور برای مجالس های شما 
*تأميـــن نيــرو  جهـت پـرستاری 

کودک و سالمند در منزل يا بيمارستان )نيمه وقت و تمام وقت(
* شستشوی انواع مبلمان،تشک ، موکت با دستگاه در منزل 

*مجری کليه امور ساختمانی گچ کاری، کاشی کاری صفر تا صد 
*برق کشی، لوله کشی آب و گاز صفر تا صد

* نصب و تعمير پکيج آبگرمکن و تمامی کارهای تأسيساتی 
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تمامی پرسنل با تجربه و دارای بيمه مسئوليت مدنی از سمت شرکت می باشند.

34223765

09186125797

سیـر و 
سـفر

تـــور 6 روزه مـشهد 
ویــژه مــاه شعـبان
کربال، حسینیه، هتل چند ستاره
تور شیراز، شمال، ویژه تابستان

09211244924
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@bazarehamedan

اگر به دنبال آگهــی های استخدامی  
مـی باشيد  لطــفاً  بـه کــــانال 
تلـــگـرامی زير  مراجعه نـمايـيد

جهـــت عضو در کانــال تلگرام نیازمندی  لطــــفاً 
عدد 5 را به شماره 09105398964 ارسال  نمایید.

پــذ يـــرش 
آگــــهـــی  

نيــازمنـدی هـای 
هـمـــدان پيـام 
تا ساعـت 18 عصـر 
بـــاشـد مــی 
081-38264400
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www.Hamedanpayam.com
niaz@hamedanpayam.com  ايميل نيازمنديها

نوید صامت 09189082004     یوسفي 09189082003

همـدان پـرينـتر
اولین و قوي ترین بورس فروش کاالي استوك )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

زین العابدینان  09199106800
همدان، خيابان گلزار

گـــروه مـعماري 
کالسکــه چــوبي

وع
من

دا م
کی

ی ا
غات

بلی
س ت

ما
ت

*طراح و مجري دکوراسيون داخلي
*طراح و مجري کابينت، کمد ديواري و...

*طراح و مجري سازه هاي فلزي

واهشما
بهدلخ 

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
بـهصورتنقـدواقساط

تخــفيــف

ویژه بهــاری

قاليــشويی شــفاف
) اول رضایت مشتری بعد  پرداخت هزینه(

آدرس: بــلوار الغدیر، پایين تر از مدرسه 
عالقبندیان، نرسيده به بلوار شهرک مدنی

09185917375-38239760-09021117866
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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 مدرك 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 19 اردیبهشت ساعت 23
تــــور یــــک روزه قــــم و 
گـالب گیری نیاسر و قمصر کاشــان آدرس: همدان، بلوار شهید زمانی 12 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.
عتا روز خاص زندگی تان را رقم بزنيم
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09106538255
با قيــمت استثنايی فقط 350 تومان

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

با بــهترین کــيفيت
قـــيمت نـازلترين  و  
وع09104485919
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نصب و تعمير کولرهای گازی 
اسپليت، يخچال های صنـعتی 
و خانـگی 09183113197
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چــلوکبـابی ريـحون
قبول سفارش برای مراسم و مجالس شما

9000چلو خورشت قورمه سبزی 

9000چلــو خـورشت قيمه 

9000چلـوکوبيـده  معمولی

10000چلـــو جوجه معمولی

11500چلـــو نگيـــن دار

12000چـــلـو مـــرغ 

13000چلـــو وزيــری

13000چلو جـوجه مــخصوص

12000چلو کوبيـده مخصوص

17000چلــو جـوجه سلطانی 

20000چلــو کبــاب مـيکس 

بــدون بــرنـج
7000کوبيـده  معـمولی

8000جوجـه  معمولی

9000مـــرغ

10000وزيــری

9000نگيــن دار 

15000جوجـه سلطانی 

17000کــباب ميکس 

8000بــال

8000کتــف

 پیــک رایــگان
تعـداد 100 پرس بــه بـــاال تــخفیف ویژه

آدرس: همدان، خيابان شهدا، پايين تر از فلكه پروانه ها، به سمت چاپارخانه جنب آسيا موتور
09307309850-09189008155-32645414
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بدون چلو

مديـريت

محــل ثبـت نــام:
آرامـــگاه باباطـاهر،

 جنب بانک سپه طبقه اول
081-31331 - 09186362618

آگهی جذب نمایندگی  رسمی بیمه زندگی

در شرکت بيمه ملت
شرکت بيمه ملت در نظر دارد بر اساس آئيــن نــامه 

96 بیـمه مرکزی  جمهوری اسالمی ایران در سراسر کشور از دانش آموختگان 
مقطع کارشناسی و کاردانی عالقمند به فعالیت  در صنعت بیمه، در ردیف های

 شغلی مشاور و نماینده رسمی فروش بیمه های زندگی دعوت به همکاری نماید
شرايــط هــمکاری:

*قبولی در آزمون ورودی و مصاحبه
*شرکت در کالسهای آموزشی

*داشتن روابط عمومی باال
*بدون محدوديت سنی و شغلی )خانم ها و آقايان(

*حداقل مدرک تحصيلی ديپلم
*امکان فعاليت به صورت پاره وقت ... تمام وقت

مزايــای شــغــلی:
*امکان ارتقاء سريع جايگاه شغلی در سطوح سازمانی
*ثبت رزومه کاری در سايت بيمه مرکزی بدون نياز به 

سرمايه و سابقه کار
*بيمه درمان تکميلی
*بيمه عمر و حوادث

*کارت اعتباری خريد اقساطی
*برگزاری دوره های آموزشی اوليه و پشتيبانی در

 شهر محل اقامت پشتيبانی و حمايت حرفه ای در تمام سطوح
*دانش آموختگان رشته های کامپيوتر، فناوری 

اطالعات، حسابداری، و حسابرسی
 و مديريت خانواده، مديريت کسب و کار، اقتصاد 

در اولويت می باشند


