
به 2 سالـن کـار و یک آشپز 

نیازمندیــم )با حقوق عالــی(
فلکه عباس آبــاد ، جنب گــرده پـــزی
 سفره خانه سوته دالن - مراجعه حضوری

یک سالـن زیبایی برای تکمیل کادر 
خود به چند همکار مجرب نیازمند است
یک شینیون کار ماهــر و با سابقــه کار
یک نفر ناخن کار و یک نفر اپیالسیون کار

09186065113

به تعـدادی نیروی آقا جهت 
کار در کارتون سازی نیازمندیم

حقوق 750 هزار تومان  
محل کار واقع در شهرک صنعتی بهاران+ سرویس رفت و برگشت

09188174887

به یک منشی با سابقه 
جهت کار در دفتر بیمه نیازمندیم

09330000348

به یک خانم حسابـدار جهـت 
همکاری در دفتر دکوراسیــون 

نیازمندیــــم 
09126335244

به یک آشپــز ماهـرنیازمندیـم
بــرای کــار درشهرستـــان

 همراه با جای خواب
09182051112

سالــن زیبایـی کـارن
آفـــر ویــــژه کاشــت 
ناخــن به مـــدت محدود 

واقــــع در خواجه رشیـد با کادری مجرب

09103384967-32529312
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استخدام

فروشگـاه های افـق کوروش
به منظور تکمیــل کادر زنجیره ای 

سرد خود از رانندگان خاور و نیسان 

یخچـالی ، دارای خـودرو دعــوت 

به همکاری مینمایـــد

میدان شریعتی ، ابتدای خیابان میرزاده عشقی 

فروشگاه افق کوروش

شرکت شمیم استخدام میکند 
1.ویزیتور و بازاریاب آشنا به مواد غذایی

2.مامورپخش آشنا به مواد غذایـی

3.راننــده آشنـــا به پخش گـرم 

4.جوان فعال جهت امور اداری و دفتر شرکت 

09191124548

به یک بازاریاب مجرب خانم جهت 
کار پخش محصوالت گیاهی و سـم

 فروشــــی نیازمندیـــم 

09182008676

بـه یـک نفـر خانـوم یـا آقا جهت 
کـار شستن ظـرف در رستـــوران 

فســت فـــود نیازمندیـــم

09188147511 

دفتر تبلیغاتی به دو نفر همکار خانم نیازمند است 

1. یک نفـر منشی با ظاهـری آراستـــه     
 2. طراح و گرافیست مسلط به فتوشاپ

09183133643
مراجعه حضوری آدرس : بین النهرین محوطه مسجد حوضه

 آقا ساختمان کوروش طبقه همکف 

زمینی واقع در جاده امام زاده کوه واقـع
 در روستای توئیجین کنـار جاده اصلی با

 موقعیت عالــی و ویالیی و مسکونــــی 
دارای مجوز به فروش میرسد

09192114388 

امـــالک شهــــر 
پذیرش آگهی به صورت تلفنی از سطح شهـــــر

خرید،فروش،رهـن ،اجاره هنرستـــان روبـــروی 

در مانگــــاه کمــــال آباد

09198116606

فوری                        فوری
به یک کارواش کار و یک 

کارگر ساده نیازمندیـم 
حقوق 800 هزار تومــان 
تسویـــــه هفتگـــی

ساعت کاری21-8 
حوالی شهرک مدنی 

09390029603
ت ت م

فیـش حج تمتــع 

ســــــال نو 85 

به فروش میرسـد 

قیمت توافقـــــی

09026444657 

بـه یک خانـم 
خدمه جهت کار
 در مهد کودک 

نیازمندیم
ساعت کاری تماس

8 الی 14
38266273

فروشنـده خانم 
ساعت کاری 9 و نیم 

تا 1 بعداظهر 4 تا 9 

مغازه تم تولد
حقوق ماهیانه 500 هزار 
آدرس : میدان پیشاهنگی 

09184100012

به چند نفر صنـــدوق 
دار خانم جهت کار در 
فروشگاه مواد غذایی 

نیازمندیـــم 
)مراجعه حضوری(

 ساعت 13_17
آدرس : خیابان جهان نما 
نرسیده به میدان بعثت 
سمت راست فروشـگاه 

آرش_آندره

به چند نفر آقا جهت 
کار در فروشگاه مواد 
غذایی نیازمندیـــم 

)مراجعه حضوری( 
ساعت 13_17

آدرس: خیابان جهان نما 
نرسیده به میدان بعثت 
سمت راست فروشگاه 

آرش _آندره

اجـــاره مغازه ی
 تجاری در خیابـان

 بوعلــی پاســـاژ 
شهر آرا طبقه اول 
واحـــــــد 129
5 پیـــــــش و 
1 میلیـــون اجاره

09186065113

استخدام خیاط 
شرکت کیمیا طب هگمتان جهت تکمیــل کادر خود

 از تعدادی خانـــم دعــوت به همکاری مینمایـــد

1 چرخکار راسته دوز ماهر و نیمه ماهــر 2 زیگــزال

 دوز ماهر و نیمه ماهر3 محیطی کامال زنانه

حقوق و مزایای عالی + بیمه تامین اجتماعی+ سرویس رفت و برگشت

محل کار واقع در شهرک صنعتی بوعلی بلوار دوم خیابان 32

09185000696

به دو نیـروی کار 

خانم جهت کار در 

گلخانه نیازمندیم 

)بصورت پاره وقت(

صبح تا ظهر

 09183195064 

به یک کارگــر 
جوان و  یک سیخ گیر

 نیازمندیم 
ساعت کاری 8صبح 
تا 18 -18  الی 22/30

 حقوق توافقی  ت.ت.م 

09120636961

استخدام پرستـــار 

کودک خانــــم با 

سابقـــــه کار در 

مهد کودک جهت 

نگهداری از کودک 

09362393637

به یک شاگرد ماهــر
 و نیمه ماهر جهت کار
 در کارگاه نجــاری 

نیازمندیـــــم
09188184085

به یک شاگـــرد
 جهت کـــار در
 نقاشی ساختمـان 

نیازمندیـــم 
09183151671

به یک فروشنده خانـم با 
ظاهری آراسته جهت کار 
در سفال فروشی پلیــس 
راه مغازه میراث هنـــر 

نیازمندیم 

09185475893

به تعـدادی جوشکـار 
درب و پنجره سـاز با 
حقــوق و پورسانـت
 عالــی نیازمندیـم

09185054763

به یک خانم
 نیازمندیم جهـت کار 

در بسته بندی جوراب

09370660031

رهــن و اجـاره مغازه  
25متـری تجـــاری با

بلوار مدنی  امتیازات در
کوچه امام زاده یحیی

09181113379
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امانت فروشی اسالمی

کلیه لوازم منزل شمارا به 

باالترین قیمت خریداریم

09185848955
ت.ت.م

فرش های کهنه 
دست بافت و ماشینی شما 
را به باالترین قیمت درمحل 

خریداریم

 09186531232
32515783

خانه ای جهت اجاره 
60 متری5 میلیـون  

350 اجـــــــاره
واقع در مجید آباد
 )کــوی توحید (
09109187620

رهن و اجـــاره
 واحد65 متـری
 بازسازی شـده
بلوار مدنی کوچه امام زاده یحیی

09181113379
خریــدار پیکـان 

موتـور پژویـــی

 به شرط سالمــی 

09185088990

نقاشی ساختمـــان رنگ 
روغنی متــری 5000 هزار

رنگ پالستیک متــــری 
3500هزار با مصالـــح با 

تضمیـــــن
09183180586-09189091162

یک قطعــه زمیـن

)سند عـادی(بـــه 

متراژ 60 متر واقع در 

اسالمشهر پشت آگاهی 

به فروش میرسد قیمت 

توافقی-09189012383

خـریدار انـــواع
فرش های کهنـــه 
20 درصــــد بـاالتر

 از قیمـــــت بـازار 
خریـــــد در محـل

 32529094
09183160361

فـرش های دست بافت

 و مـاشینــــــی 

 شمـا را 10 درصد باالتر از 

قیمت بازار  خریداریــم 

         09198096176
3 2 5 3 2 8 1 4

کریمی     

امـانت فـروشی
خرید وفروش لوازم نو ودست دوم منزل،اداری
 یخچــال بخاری،شیرآالت  فرش، مبلمـان لوستر

کابینت،LED، وسایل کامل سوپر مارکت

09185439903 

امـانت فــروشی 
خرید و فروش یخچال ایستـــــاده یخچال بستنی 

قفسه بندی ، ترازو ویترین استند و ... 

09185436800

دعــوت به مشارکــــت و
سرمایـــه گـــذاری جهت

 راه اندازی مرکـــز کنکـور 

09188121007

فروش مغازه ای

 به متراژ 45 متر

 واقع در خیابـان

 پاستـــــور 

09393156838

پــــارسیان عایـــــق
بــرش آسفالت ، شیب بنـــدی
 اجـــرای بتن سبک و ایـــزوگام
 اجرای انــــواع عایـــق سفیـــد 

    همراه با بیمه نامه و ضمانت 
09181116824

تولیــدی بـا درآمــد بــاال
فروش خط تولید : نایلون ، دستمال کاغذی 
ظروف یک بار مصرف ، لیـــوان کاغـذی 
بسته بندی حبوبات ، بازیافت مـواد و تایر 

تزریق پالستیک ، بطری نوشابه و ....

09136115550_09136235550
@andishehkaranتلگرام

توجه                )با قیمت مناسب(                توجه
فروش انواع لوازم برقی ، دستگاه دیجیتال  45 _ 35 هزار تومان 

گوشی تلفن ثابت 35_25هزار تومان،آیفون دوطبقه تصویری

 350000 تومان آیفون یک طبقه تصویری 250000 تومان ، محافظ

 یخچال 20000 تومان ، المپ کم مصرف 50 وات 10000 آیفون دوطبقه 

صوتــی 85000 تومـان ، جارو برقـی ، چایی سـاز ، ریش تـراش

 بندانداز و انواع لوازم بــرقی به فروش می رسد 

آدرس: همدان خیابان باباطاهر، کوچه سماواتیان

09182117955 

ایــــران درب
درب و پنجره دوجــداره توری پنجره 

با نازلتریــن قیمت و باالترین کیفیت

آدرس:میدان پروانه ها خیابان جهانیان
 ایران درب

09183163207

رهــن و اجاره 40 متر مغازه تجاری یـا 
دفتــر کار امتیاز اب ، برق ،گاز ، تلفن 
خیابان شهدا کوچه زین العابدین منطقه با دید عالی و

 پررفت آمد پایانه سرگذر )قیمت توافقی( 

09187073104
بـاغ گــردو فروشی

3000 متــر زمیـــــن واقــــــع
 در روستـــــای وهنـــــــــان

0918 673 5081

مرکز بدنه ی خودرو آرمین

بدنــه ی رنگـــی کوره ای 

مناسـب ترین قیمــت در

 سطــح استــــان همدان

)پذیرش نمایندگی(

بلوار خوزستان ورودی 12 متری 

صنعت سمت چپ مغازه سوم

08132643212

پیک موتوری پیشتـــاز
 انجــام امــور بانکــــی 
خرید روزانه جابجایی کاال

32533939-38279704 
آرامگاه بوعلی اداره پست مرکزی
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یک واحـد سوئیت جهت
آرایشگاه با سابقه 5 سالـه

0903 313 3982

قالیشویی الوند با اصول شرعی 
شستشوی انواع فرش های ماشینی 
دستبافت ، پتو ، موکت و مبلمــان

 ) تضمینی با کیفیت باال اسرع وقت (
کارخانه  :  32544383- 32526845

انتقادات : 09391114978

SANAT تبلیغــات  
تخصصی ترین مرکز فروش انواع 
تابلوهای روان LED-چلنیــــوم 

یکسـال ضمانت بی قید وشرط

WWW.888SANAT.ir
09188108011 فــروش
09148886790 پشتیبانی

یک شهریور OFFER نصف قیمت
تمام خدمــات سالن آرامش
 از ساعــت 11 الـــی22
خیابان طالقانی روبروی بانک 
صادرات سالن زیبایی آرامش

وقت قبلی جهت هماهنگی
)ظرفیت محدود است لطفا هماهنگ کنید(

09185434167-38251575

888 قالیشــویی گلریــــز
شستشوی انواع فرش های :

 ماشینی ، دست بافت ، گلیم ، موکت ومبل شویی....
با استفاده از پیشرفته ترین دستگاه آبگیری واتو کشی فرش
همدان کیلومتر 5 جاده  مالیر نرسیده به جاده یکانه

32657171 -32647171      
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