
به چند نفر نیـروی خانـم نیم وقت 
از ساعت 8-14 با حقوق ماهیانـه 400 
تومان در تولیدی گونی در شهرستان 
بهار با سرویس رفت و برگشت نیازمندیم 

09357016408

به دو نفرنیروی سالـن کار خانـم
 جهــت نظافــت سالــن و سرویـس دهــی 

بــه مشتــــــری نیازمندیـــــــــم
کار به صورت تمام وقت وحقوق عالی

مراجعه حضوری:میدان کربال جنب پمپ بنزین مریانج چلوکباب سرای عطرریحان

09182101400

به تعدادی نیـروی جوان آقا
 جهت کار در کارتن سازی نیازمندیم

)محل کار شهرک صنعتی بهاران(

)با حقوق 750 هزار تومان( -09188174887

یک رستوران جهت تکمیل کادر 
پرسنل خود به استخدام حداقل دو سال برای

 سالن کاری و چایی ریختن نیازمند چندین 
نیروی آقا می باشد

38278144 -  09185014984

به یک حسابدار خانم  نیازمندیم
ساعت کاری 9-13  و  21-16

حقوق ماهیانه 700هزار تومان)با سابقه کاری(
در محدوده عالقبندیان

09188118718

فروش فوری باغ سند دار واقع در
 حیدره ی باال به متراژ 2000 مترفاقد ساختمان 

)فقط خریداران واقعی تماس بگیرند (

09334893506

به 2 نفر کارگر ساده جهـت کار
 در شهرک صنعتـی بهاران کارخانـه
 فرغــون ســـازی نیازمندیـــم 

 حقوق روزی 45 هزار تومان همراه  با سرویس رفت و برگشت)فاقد بیمه(

09189071048

بـه چنـد نفـر شاگـرد خانم یا 
آقـا برای اتوکـاری مادگـی زن و
 وردست چـرخ کـاری نیازمندیـم

تسویه هفتگی نقد09186271093 

بـه یـک نیــروی آقـــا 
جهــت کار در مغــازه نیازمندیــــم

آدرس: بلوار جانبازان روبروی هتل سفیر .کشک مهربان

 )مراجعه حضوری( 09188171239

بـه یک چرخکار ماهر 
آقا )مانتو دوز ( نیازمندیم

09196882300

کافـه میسـان )بام همـدان(
کافه میسان از جوانــان )خانم و آقا(

عالقه مند و خوش ذوق جهت کار در 
کافه در شیفت صبح و عصردعــوت
بـه همکــاری مینمایـــد - باریستا

سالن کار آشپز مسلط به غذاهای کافه و ملل

ساعت مراجعه همه روزه 16 الی 18
باال استخر رستوران شیشه ای کافه میسان

38380483 - 38380996

زمیـــن باغـــی
 بـه مساحــت 1900 متر با

 دیوارکشی و فنس واقع در

 جــاده امــام زاده کــوه 

بـه فـروش میرســد 

09129364840

آش کـده عبــدی 
به دو نفر شاگرد جهت کار در

 آشپزخانه و یک پیک موتوری

 نیازمنـــــد اســـــت 

38268219

بــه چنـد حسابــدار
 نیازمندیــــم 

ساعت تماس 10_13    38251203

چند قطعه زمین با متراژ های 
مختلف جهت ساخت سوئیت در 
غار علیصدر به فروش می رسد 

09181118119
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به یک همکار خانـم 
دارای مــــــدرک 

کاردانی یا کارشناسی 

الکترونیک نیازمندیم 

09189015529

به یک فست فود 

کار نیمــه وقـت 

نیازمندیـــم

09186141001

فوری                                                 فوری
بــه یـک نیــروی جــوان جهـت کار در 
کــارواش بـه صـورت ثابـت نیازمندیـم
حقــوق 900 هزارتومان+ انعام - ساعت کاری 8 _ 21

09390029603 
آدرس پایین تر از 3 راه شهرک مدنی کارواش کیوان 

بـه یک راننــده مجرب جهـــت پخش گرم 

مواد غذایی با سابقه کاری مرتبط نیازمندیـم

 )ترجیحـــا با ماشیـــن(

 ساعت تماس 8 الی 17  - 09188120617

به یک فروشنده اقا یا خانم جهت کار 
در سوپـر مارکـت واقـع در جاده 
غــار علیصـــدر نیازمندیـــم 

09127354361

آژانـس جــوالن 
به تعدادی راننده با ماشین جهت
 کـــار در آژانــس نیازمندیــم

09185855581

آموزشگــاه زبان از مدرسین با تجربه ی خانم
 بـرای تدریــس رده ی کــودک و نوجــوان 

دعــوت به همکــاری می نمایــد 
09185054485

مراجعه حضوری بعد از ظهر ها 
خیابان مهدیه انتهای حق گویان پشت بانک صادرات 

به تعـــــدادی

 نقاش ساختمان

 ماهـــــــــر 

نیازمندیـــــم

09186767710

به چند نیروی 

حرفه ای جهت 

کاردرفست فود 

نیازمندیم

09121080555

به تعدادی خانم کمتر

 از 35سال سن بـرای 

تولید مواد غذایـــی 

نیازمندیــــم

 در ناحیه صنعتی گنبد

ساعت تماس: 9 الی 14

09381116445

به یک خانم با روابط 

عمومی باال و ظاهری 

اراسته جهت کـار در 

فست فود نیازمندیم

09384730089

به یک نظافتچی

 با توان بدنـــی

 باال نیازمندیــم 

09183110611

به یک فروشنـــده با

تجربه خانم جهـت کار

بوتیک زنانه به صورت 

پاره وقــــت)عصر(

درخیابــان پاستــور

نیازمندیــــم

09121456067

به تعدادی خانـم آشنــا 

به کامپیوتر و اینترنت و با 

همــراه داشتن لپ تاپ 

بـه صورت مقطعــــی 

وفوری باپورسانت عالـی 

نیازمندیـــم

09386661325

به یک شاگـرد
 قلیــــان زن 
نیازمندیـــم 

جاده حیدره - باغ 

رستوران باران

09127236260

به یک نفرنیــروی جوان 

فرزوچابک با استعـــداد 

جهت کار در تولیـــدی

کیف)وسط کار(نیازمندیـم

همراه با آموزش ، افراد 

با تجربــه در اولویــت 

میباشنــد

09120780966

به چند نفر راننــده 
همــراه با خـودرو 
)پژو، سمند ، پراید( 
جهت کار در آژانس 

نیازمندیــــم 
30 متری بنی هاشم 
تاکسی تلفنی بهنام 

بــه یـــک 

کارگر ساده 

نیازمندیــم 

09187001688

به چند نفر نیروی
 آقا جهت کار در 
کارگاه در اللجین

 )نزدیک ایستگاه مینی بوس( 

با حقوق مناسب 
نیازمندیم 

09216164597

به چند نصاب 

کابینـــــت 

نیازمندیـــم 

09189137573

به یک نفر خانوم  یا

 اقا جهت کار شستن 

ظرف در رستـوران 

فست فود نیازمندیم

09188147511 

خریدار زمیـــن 

کشاورزی آبی از

 6 هکتار به باال 

 )همــــــدان(

09359239884

فوری              فوری
به یک آشپـز و یا 

یک کمک آشپــز 

ماهر نیازمندیــم

09186018282
تماس تا یک هفته

به 15 نفرنیــروی
 آقا جهت پخــش
 اخطـــارقطـــع

 نیازمندیـــم
09120814350

توجه                )با قیمت مناسب(                توجه
دستگــاه دیجیتــال  60  _  45  هزار تومــــان 
گوشی تلفن ثابت 35_25هزار تومان،آیفون دوطبقه تصویری

 450000 تومان آیفون یک طبقه تصویری 350000 تومان ، محافظ

 یخچال 25000 تومان ، المپ کم مصرف 50 وات 10000 آیفون دوطبقه 

صوتــی 95000 تومـان ، جارو برقـی ، چایی سـاز ، ریش تـراش

 سشوار ، اتو و انواع لوازم بــرقی به فروش می رسد 

آدرس : همدان خیابان باباطاهر، کوچه سماواتیان

09182117955 

قابـل توجـه افـراد جویـای کـار
 آقایان و بانوان آمـوزش مینا کاری روی سفال 

به همـراه اشتغال درمحیـط فنـی حرفـه ای 

مکــان آموزش : شهرک مدنی بلوار امام خمینــی 

روبروی کوی اندیشه ، مجتمع فنی حرفه ای شماره 2 

جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ی 

093506711506 - 09309599096

به یک نفراپراتورخانم آشنا به تایپ کامپیوتر

جهــت کار در شیفــت صبح یا بعداز ظهــر

آژانـس به صورت چرخشــی نیازمندیــم

ساعت کاری7صبح الی13/30 یا13/30 الی19/30

بدون تعطیلی-دانشجو نمیپذیریم

1828

استخــدام فـــوری
بـه تعدادی کارگـر جهـت کار در

فست فود و یک صندوق دارخانم

 نیازمندیــــــم

38387060

پویا پنجره غرب 
انواع درب و پنجره UPVC توری هــای 
پلیســه ای ، کرکــره هــای برقـــی 

آدرس : همدان شهرک صنعتی بوعلی خیابان ادهم پالک 273

آقای شیخی 09184080320

ساخت کابینت و کمد دیواری 
با بهتریــن یراق آالت و کمد 
دیــواری با بهتریــن یــراق

آالت ترک و اتریــش قیمت 
متــری 468 هــزار با متراژ 

واقعــی اتحادیــه 

09358330649

یک باب مغازه واقـع در

 مجسمــه شیرسنگـی 

بلوار الله اجــاره داده

 میشــود 

09355285421

به چند خانم جوان جهـت 

کار در پرورش گل و گیاه 

نیازمندیــــــم 

حقوق 700هزار تومتن

09015614206

به یک نیرو جهت کار
 بازاریابی و رانندگی

 نیازمندیـــم 
)دارای حداقل مدرک دیپلم (

محدوده سن 22 تا 35
09189841272

به یک نفر خدمه خانـم 

با مدرک دیپلم جهت کار 

در مهد کودک نیازمندیم 

)ترجیها ساکن حوالی شیر سنگی(

09180181320

به 2نفرکارگـرخانــم 

جهت شستشــو

 و تراش دوغابی 

دراللجیـــــن

 نیازمندیـــــم

09189023121

به یک نفر پرس کار اقا و 

دو نفر وردست و یک نفر 

منشی خانم جهـت کار در 

خشک شویی نیازمندیــم 

09388115199

به یـک فروشنـده
 خانــم نیازمندیـم 

باحقوق 1 میلیون تومان

 )شهرک مدنی(

 09369536328

به یک پیک موتوری

 برای کار در تهیه غذا 

نیازمندیــــم 

32622161

نیازمنـد همکـــار و
 مدرس در آموزشگاه 
کــــامپیوتـــــر و 

حسابـــــداری 

09308487180

بـه یک نفـــر
 راننده پایه یک
 نیازمندیــــم 

09188125605

خـــــــریدار

 لوازم بدنسازی 

09189038252

نیازمنــد همکــار در

 زمینه انجام پایان نامه

 و پــرپـــوزال و .....

09308487180

فــروش منــزل

 متـری یک میلیون قیمت 60 

میلیون واقع در حصار حــاج 

شمسعلی کوچه ی نادر بیگی

 بن بست آخر واحد یک 

09187039820

فـروش یـک باب منـزل مسکـــونی 
با موقعیت استثنایی عالی تجاری واقع در بازار حسین خانی 

به متراژ 175 متر)دوطبقه دو بر(یک بر 12 متری و 

یک بر کوچه 6 متری .بر این ملک 11 متر است واقع 

شــده در میدان عین القضات کوچه شهید اصلیـان 

ابتــدای بازار حسین خانی پالک 5 نبش بن بســت 

)تنها ملک مسکونی باقی مانده در مغازه های اطراف (

09387982121 ت.ت.م

یک بـاب مغـازه به متـراژ 17 متـر
طبقه دوم پاساژ تماشا به همراه 2 خط تلفن رند

بــرق ، وگـــاز بـــه فــروش میرســــــد

قیمــت حدودا 80 میلیون

09189116033    ت.ت.م

امانت فروشی اسالمی
کلیه لوازم منزل شمارا به 

باالترین قیمت خریداریم

09185848955
ت.ت.م

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     

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

خریداریم

 09186531232
32515783
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فروش خط های رند پی درپی و رند

 محدوده پاستور

38253990     38275081-4

38276030          38273990 
09188131294

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

یکسـال ضمانت بی قید وشرط

WWW.888SANAT.ir
09188108011 فــروش
09148886790 پشتیبانی

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

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

قالـــی شویـــی بانـــو 
دیگــــر نگــــران پارگـــی و چروک شدن 
فرش هایتــــان نباشیــــد از بیـــن بردن

 آلودگی عمقی فرش شستشـوی پشت و روی 
فرش تحویل فرش بدون لکه گیری کامل فرش 

)با سرویس رایگان(
تحویل 48 ساعتــه ، سرویس دهــی همدان

بهار، قروه ، صالح آباد
آدرس:جاده کرمانشاه،جنب پادگان قدس،یکن آباد 

09184876166-09184876121-34339856
کداتحادیه =2421
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پایه یک  به یک نفر راننده 

با مدارک کامل نیازمندیــم

09183071589

بـه یـک فروشنده خانم 
با تجربه جهت کار در فروشگاه 

نیازمندیــــم  زنانــه 
09188166023

به یک ظرفشـــور آقـا
یک بوفه چی خانم وتعدادی سالن کار
جهت کاردرباغ رستوران نیازمندیــم

09037428124

وام 4 درصـــــد
 بــه مبلــغ 20 میلیــــــون 

بــه فـــروش میرســــد
09368010066

به تعـدادی نیـروی خانم جهـت 

چـرخ کــاری )ســری دوزی( و 

بستـه بنــدی نیازمندیـــم

09381753575

به یک آشپز و کمک اشپز و 
سالـن کار جهـت کـــار در
 رستـــوران نیازمندیــــم
ساعت تماس 17_20  09183173179

به چند نفر نیروی جوان سالن کار
 خانم و اقا با ظاهری اراسته در تاالر

 نیازمندیم )با سابقه کاری (

09378116648

به یک نگهبــان 24 ساعتـــه 
جهت همکاری نیازمندیــــم 

)موقعیت 30 کیلومتری جاده تهران (

09183184084 - 09183120703

به یک خانم منشـی جهت کار
در دفتـــر وکالـــت نیازمندیــــم

 )الــویت با خانــم های کرد زبان(
ساعــت تماس 18- 19 به مدت ســه روز

حنیفی 09122466145

یک خط شماره تلفن ثابت به شماره 
 32530674

در محــدوده خیابـان تختــی تا آرامگــــاه 
بوعلی سینا به فروش میرسد )قیمت توافقی(

حنیفی 09122466145

به چند نیروی خانم و آقـا جهت 
کار در واحـد تولیـدی کلوچـه واقع 

در اللجیــن نیازمندیــم 
)سرویس رفت و برگشت ، حقوق ماهیانه 800 هزار تومان(

09183122022

بـه تعدادی نیروی طراح و لعاب 

کار نیازمندیم )ترجیها با سابقه کار(

تسویه هفتگی  09335978415

بـــه دو ویــزیتــور
 جهـت پخـش مـواد غذایــی

 نیــازمندیـــم 
09120339857

شرکت شیریـن عســل
درراستای تکمیل کادرفروش خود به 
تعدادی راننده پایه یک نیازمند است
شرایط :گواهینامه پایه یک-دیپلم

کارت پایــان خدمـــت
مزایا : حقوق قانون کار-بیمه –بیمه 

تکمیلی - پورسانت ا زپخش- ایاب ذهاب

ساعت حضورفقط9/30 الی10/30-داشتن 

یک قطعه عکس الزامیست

آدرس: کیلومتـر3جاده مالیـــر روبرو 

2راهی سد اکباتان-شرکت شیرین عسل

09379026228-32743431

به چهــــار نفر آشپــــــز 
فســــت فود کار و سه نفر 
کارگــــــــر ســـــــاده 
جهــــــت کــــــــار در
فســـــــت فـــــــــود

 نیازمندیـــــــم
حقوق توافقی

09035557485 - 38372418


