
آمـوزش انــواع کاشت ناخــــن
 مبلـــــغ 300000هـــــــزار تومــــــان
خدمات میکروپیگ منتیشن120000هزار تومان
کاشـــت ناخـــــن 40000 هزار تومـــــان
کرایــــه ی میـــــز ناخن قیمت توافقـی

09188155463
همه ی موارد در off تابستانه میباشد

بـه یـک مکانیــک 
نیازمندیــم)مشارکتی(

09183142644

فروش کارخانه شن و ماسه درخشان 
واقــع در رباط شــورین پشـــت شرکت 
سیمـــان طاق با کلیــه امکانات تولیدی به 
صــورت یکجــا یا چنــد سهــم بفــروش 

میرســد )هماهنگــی جهــت بــازدید( 

09183153571 - 09181117129

استخـدام مربــی مهـد کودک
 بـــا رشتــــه تحصیلــــی 
علـــوم تربیتـــی یا روانشناسی 

ساکن در شهرک ولیعصر

09185036744 

آژانـس بـرادران جــوادی
 نیازمنـد منشـی خانـم میباشـــد
مسلط به کامپیوتر با حقوق توافقی

)در حومه دیزج(

09024510019
موسسـه علمـی آزاد ذهـن نـو

تخصصی ترین مرکز آموزش محاسبات ذهنی با چرتکه در
ایران نمایندگی استان همدان با مربیان متخصص کشوری 

و استانی  08138370838-09906866844-09183156844  
18 متری شکریه انتهای کوچه مسجد مهدیه موسسه ذهن نو

)دبستان پسرانه سما(

واگــــذاری کارگــاه تولیدی 
صنایع دستـی ظــروف شیشــه ای 
)درآمــد ماهیــانه 3 میلیـــون(

0935 614 7744

به 3 نیـروی کار نیازمندیم
یک استاد کار ماهر ، MDF کار
یک راننده ، یک کارگر وردست

09188137815

برگـزار کننـده ی کالسهای تقویتـی 
در تمام مقاطع و کالسهای کنکوری با مدرسان مجرب 
کنکوری با ارائـه تخفیف بـرای همشهریـان گرامـی 
18 متری شکریه کوچه مسجد مهدیه موسسه ذهن 

نو)دبستان پسرانه سما(
08138370838 -09906866844-09183156844

بـه یک شینیـون کــار
حرفــه ای نیازمندیـــم

)برای کار در سالن زیبایی(

09126997387
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استخدام

پیــک موتــوری منظـــم جهـــت 
تکمیــل کادر خود نیازمند تعـــدادی
 پیــک موتــوری مجــرب می باشـد

)مجهز به اتاق استراحت سرویس بهداشتی و دوش(

 09185406881

به دو نفر شاگرد آقا جهت همکاری در اجرای پروژه های

برق ساختمان، نورپردازی و سیستم های امنیتی نیازمندیم

شرایط:
سن بین 17 تا 25 سال - مجردبدون محدودیت جسمانی
آشنایی و مهارت اولیه در کار فنی حقوق بر مبنای ساعت 

کارکرد

شماره تماس \ تلگرام : 09903244612  - تماس 9 تا 13

به تعدادی همکارخانم جهت 

کار در رستوران نیازمندیـم

09378184375

توجه                                                     توجه
به یک آشپزخانــم جهت آشپـــزی در
کافــه فســـت فـــود نیازمندیــــم

38272771- ساعت تماس16 الی 21
09358308202

به یک فروشنـــــده ی 
مجــرب خانــم نیازمندیـــــم

برج سعیدیه طبقه دوم واحد 249فروشگاه بیتا 

مراجعه حضوری

به یک شاگرد مجرد و متعهد آشنــا به امور

 آرایشگری جهت کار در آرایشگاه زنانه نیازمندیم 

)ترجیحا ساکن شهرک مدرس(
در صورت مزاحمت شماره به پلیس فتا ارجاع می شود 

09355491237 _ ت.ت.م

بــه دو نفــر MDf کار ماهـــر 
بــا 4 الـــی 5 ســـال سابقــه 
کـــار واقعـــی نیازمندیــــم

 09181119230 

به 2 نفر پیـک موتـوری جهت

وصـول مطالبـات نیازمندیـم

38264642

به تعدادی مزدی دوزمانتو نیازمندیم

)مجلسـی ، اسپــرت ومــدارس(
تسویه نقدی-مظفریه باالترازپاساژامیرکبیرکوچه شبنم 

تولیدی شیکان

09188114751

به یک آرایشگـر 
مجرب نیازمندیم
)باتجربـه کاری(

09160771054

به یک نفـــرخانم رشته 
معمـاری مسلط به اتوکد 

و3D MAX  نیازمندیـم
جهــت همکـــــاری در

دفترشرکت
09185079314

به 15 نفرنیــروی
 آقا جهت پخــش
 اخطارقطع قبوض
 آب نیازمندیـــم

09120814350

کارگـر نیازمند 
دائم جهت کـار
زنــی دربلوک 
09188126561

به2نفرشاگـــرد 
کنــــاف کـــار 
به صورت دائمـی

 نیازمندیم
09187080190

نیازمنــد جوشکـار
درب و پنجـره ساز
ماهــر با حقــوق و
پورسانــت عالــی

09185054763

به یک ماست بند ماهر 

باسابقه کارنیازمندیم

09032560013
ساعت تماس 18 الی 22

به تعدادی راننده با 

خودرو جهت کار در 

آژانس نیازمندیــم

09036551112

به یـک خانم محجبه 

ــز خانـه  برای آشپ

نیازمندیــم 

09182168852

به یـک پیک موتوری 

آقا برای آشپز خانه 

نیازمندیـــم 

09182168852

به یک فروشنده ی 
خانم نیازمندیــم با
 حقوق 850000 هزار تومان

)شهرک مدنی(

09369536328

به یک منشی نیمـه 
وقت نیازمندیــم

)خشک شویی گلف استریم(

مراجعه حضوری

به یک کارگر ساده
 جــوان جهــت کار
 در تهیـــه ی غـذا

 نیازمندیـــم
09120636961

بــه یک کارگــر
 جهــت کــار در 

کـــــــارواش
 نیازمندیـــم

09185925073

به تعدادی راننــده
 با خــودرو جهــت 
همکاری در آژانس 

نیازمندیــــم

09354057004

به یک فروشنــده

 محجبه خانم جهـت 

کاردرفروشگاه زنانه 

فروشی نیازمندیـم

09186755100
با مدیریت خانم

به یک حسابـــدار

خانم یا آقا مسلــط

 به اصول حسابداری

 هلــو جهـــت کار

 در فروشگــــــاه 

نیازمندیم
09120440017

بــه یک نفـر

جوشکارماهـر

نیازمندیـــم

09189127193

بــه یــک 

منشی خانم 

نیازمندیـم 

09186316313

به یک خانم جهــــت 

انجام امور بازار یابــی

 در فضای مجــازی با

 روابط عمومـــی باال 

نیازمندیم

09120440017

به یک پیک موتوری

 و ظـــرف شــور

 آقا جهــت کار در 

رستــــــــوران

 نیازمندیـــم

09181110899
ت0ت0م

به یک منشی خانــم

 مسلط به کامپیوتـر 

به صورت پاره وقت 

نیازمندیم
محل کار خیابان صدف

09904627537

به دو نفر استاد کار 

ماهر جهت آپاراتی 

و الستیک فروشـی 

نیازمندیـــم

09181112511

به تعـدادی نیروی کـار مجرب و 
کارگر ساده جهت کارواش نیازمندیم

ساعت تماس 14-20
09182115842  ت.ت.م



3پذیرش آگهی شهرستان ها : 38264642 - 1819081تلفن پذیرش آگهي:

دعوت به مشارکت جهت

 راه اندازی مرکز کنکـور 

09188121007
فــروش یک باب مغازه درشهرستان بهــــار

به متراژ32متر،2بر دارای 2کنتور برق،گـاز،آب

کرکره برقی،سند تک برگ واقع دربهارچهارراه 

فرهنگ-گل فروشی
قیمت توافقی 09187000211

پوشـاک شیـک پــوش
تغییرشغل-حراج لباس زنانه بچگانه

سرگذرکوچه سنگکی جنب رب سحر

بهتریـــن خریدار ضایعــات

 آلومنیوم و فلزات رنگی در محل 

09187125336

از عالقه مندان به بازیگری دعــــوت میشود

 تا در گروه هنری عمو صفا و گیگیلیا و نقره ای 

تنان جهت آموزش و اجرا ثبت نام نماینــــد 

09365404967

یک واحــد 50 متــری جهت رهن و
 اجاره واقـــع در مجتمــع نیــاوران 

اول بلـــوار دره مـــراد بیــــگ
38247271-38220151-38221120

امالک ونک
مناسب جهت مطب و دفتر کار

خریـدار وام

 )ازدواج و ...( 

09182148891

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

خریداریم

 09186531232
32515783

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

         32532814  کریمی

یــو پــی اس 
)برق اضطراری(

3 2 6 4 2 2 1 1
09183073855

کلیــه خدمات ساختمانی

 و ساخت طبقه فوقانــی 

کاشی کاری ، برق ، لولـه 

کشی، ایزوگام و غیـــره 

09180035457

فروش 1000 متر

 زمین و باغ واقع 

درشهرک الوند 

قیمت توافقــی 

09180182800

ساخـــت کابینــــت و کمد دیـواری با
 بهترین یراق آالت ترک لوالی آرام بنــد
و ریل 3 تیکه ساچمه ای کابینت متـــری

 380 هزار کمد دیواری متــری 149 هزار 

09358330649

رهن یا اجاره ی مغازه ی 

تجاری 25 متــری دارای 

امتیازات کامل و سرویس 

بهداشتی در بلوار مدنی

کوچه ی امام زاده یحیی

09181113379

فروش مغازه112متری خدماتـــی 
همراه باملــک و سرقفلی مناسب
 جهت سالــن آرایشگـــاه زنانـه

 باشگاه ورزشی تهیه غذا و...
ارتفاع 4/5 متر بالکن 24 متـر زیر زمیــــن 12متر 
قیمت توافقـــی آدرس بلـــوار خواجه رشیـــد 

09127864681

فروش مغازه ای
 به متراژ 45 متر واقع 

در خیابان پاستور

 09393156838

امانت فروشی اسالمی
کلیه لوازم منزل شمارا به 

باالترین قیمت خریداریم

09185848955
ت.ت.م

آموزش نرم افزار هلو 

فقط 50 هزار تومـان 

32520154

نقاشی ساختمان هاویلوکس به صورت نقد و اقساط
با هزینـــه کار ساده طرحهای جدید100درصد تضمینی
قابـــل شستشـــو بـــــــا گارانتـــی 15 سالــــه
مولتی کالـر، مولتی کاور،کنتکس،آکرولیک،چــــرم نما
سطوح سنگـــی ،گچ سیـــمان ، آجر ، فلـــزات و...
رنگ آمیــــزی ابــزار و درب های چوبی رایگـــان
34420329 - 09337403785 - 09189228528

یـــک باب ساختمـــان 3 طبقــه حیـــاط دار 
شمالـــی که یک طبقـــه 4 پله به پایین میخورد
هرواحد به متراژ 130 متــر با جای پارکینـک زیاد 
واقع دربلوارخواجه رشیدکوچه پروین اعتصامـی با 
موقعیــــت اداری جهت آموزشگاه ،آرایشگـــاه و
مهدکودک به صورت توافقی رهن واجاره داده میشود

09128114584

نقاشی ساختمان 
رنگ روغنی متری4500
پالستیـــک متری3000
با مصالح باتضمیــــن

09189091162
09183180586
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به تعدادی بازاریاب خانم 
یا آقا با حقوق عالی نیازمندیم

09188144611

خریـــدار وام ازدواج

 یـــا وام جانبــــازی

09186087013

به تعدادی فروشنده خانم 

با حقوق عالی نیازمندیم

09188144611

به تعـدادی نیـروی کارآقـا 
جهــت کار در کارتون سازی نیازمندیــــم
همراه با سرویس و حقوق 750000هزار تومان

)شهرک صنعتی بهاران(

09185901500

تولیــدی کیف چـــرم پیتـــون
جهت تکمیل کادرخود ازتعدادی راسته دوزخانم 
دعوت به همکاری مینمایدمحیط کامال زنانـــه 
محــــدوده خیـــابــــــان شریعتــــــی

09120780966
لطفاکسانی که دنبال کاردائم با حقوق عالی هستند تماس بگیرند

یـک واحد تجـاری مناسـب جهت 
دفتـرخانه ، آموزشگـــاه های زبــان ، کنکــــور
مطب و ... بــه متراژ 130 متر واقع درمیدان جهـاد 
دربهتریــن موقعیــت اجـــاره داده میشــــود

38215237-09183166474

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

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      
     

     
     

ن    
گا

رای
س 

روی
س

 با ضمانت کامــل وحمـــل رایگــان
 3 2 7 3 1 0 1 5
09187146011 

میدان رسالت انتهای شهرک بهشتی



قالیشویی و مبل شویی

صــداقت


