
بـه تعـدادی خانم به صورت
 نیمــه وقت بــــرای کار در 
فست فود دورهمی نیازمندیــم 

09185000194

به یک کارگــر جهــت کـار در 
آهــن فروشــی )خیابان اراک(

 نیـازمندیــم
 مراجعه حضوری آدرس : خیابان اراک نرسیده 

به مسجد 14معصوم آهن آالت سیف 

بـه یـک رویــه کـوب
 مبــل ماهــر نیازمندیم

09189035427
خیابان جوادیه روبروی مدرسه امام علی رویه کوبی مبل امیر

ت0ت0م

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(

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

نیازمنـد به دو نفــر جوشکــار 
جهــت کار در کارخانــه فرغــون ســـازی
حقـــوق روزی 50 هـــــزار تومــــــــان

 شهرک صنعتی بهاران 
با سرویس رفت برگشت _ ساعت کاری 8 تا 13 

09189071048

موسسـه علمـی آزاد ذهـن نـو
برگزاری کالس های تخصصی کنکوری با حضور اساتیــد 

برجسته ی کنکور همدان ، برگزاری کالس های تقویتی در 
تمام مقاطع با ارائه تخفیف برای همشهریان گرامـــــی 

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

)دبستان پسرانه سما(

تصفیـــه ی آب خانگـــــی
فـــروش + نصب رایگــــان ، 6 مرحلــــه ای

)حذف امالح مضر و نیترات(

09331639318
آدرس: همدان میدان مدرس جنب میوه فروشی

به یک کارگر ساده جهت کار در
 آهن فروشی )خیابان اراک( نیازمندیم

مراجعه حضوری 
آدرس : خیابان اراک ، نرسیده به مسجد چهارده 

معصوم ، آهن آالت سیف

آژانـس اینترنتـی اسمـپ
جهت راه اندازی فاز جدید خــود

از دارندگان موتورسیکلت دعوت

بــــــه همکـــاری می نمایــد 

با درآمد باال بدون کمیسیون

0 9 1 9 0 7 1 1 4 7 2

استخدام راننـده با خودرو  
یک شرکـت معتبـر با سابقه از یک نفـر راننـده
 بـه همـراه خـودرو با شرایـط زیـر دعوت به

 همکـــاری می نمایـــد 
1.متاهــــل ترجیحـــــا بازنشستــــــــه 
2.حداقـــل ســن 45 و حداکثــــر55 سـال
3.دارای خودرو پژوپارس ، 405 ، سمند ، ال نود 
4.خــودروی مـدل بــــاال مـدل)94یا باالتر(

5.دارای حقوق ثابت و پرداخت برحسب کیلومتر 

تلفن تماس : 09378112656 
)تماس ساعت اداری(

فـــروش کارخانــه آجــــر 
واقــع در روستــای کـوزره بخش قهاونـد 
با کلیـه امکانات تولیـدی از یک دانـگ تا 5 
دانــگ معاوضــه با ملــک یا خــــودرو 

09183725616

بـه یـک مکانیــک 
نیــازمندیــم)مشارکتی(

09183142644

به یک صندوقدار یا حسابدار خانــم 

جهت کار در فروشگاه بامبو نیازمندیـم

09183078289 - ت.ت.م
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از افــراد زیـر استخـدام میشـــود استخدام
1 .آشپــــــز ماهـــــر 1 نفـــــــــر 
2 . سالــــــن کار آقـــــا 3 نفــــــر
3 . سالــن کار خانـــم 3 نفـــر وعده ای
4 . نگهبــان آقا  7عصر تا 8 صبح 1 نفـــر 

09038112195 

به چند نفر خانــم در محدوده 

سنی 18 تا 25 جهــــت کار در 

تولیدی گونی در شهرستــــان 

بهــار بــا سرویس رفـــت و

 برگشـــت با ساعت کـــاری

8 تا 7 عصـــر نیازمندیـــــم

09184052537-09357016408 

به یک پیک موتوری و یک کارگر

 ساده جهت تهیه غذا نیازمندیم 

0990 587 8942

نیازمندیهای 1819همدان 

ــر بازار یاب از یک نفـ

 تلفنی خانم دعوت بـه 

همکــــاری مینمایـد

حقوق ثابت + پورسانت + بیمه

38264642

به یک فروشنده خانم

 به صورت نیمه وقـت 

نیازمندیـــم 

09183150488

به یک فروشنده خانم

 به صورت نیمه وقـت 

نیازمندیـــم 

09389910014

نیازمنــد تعـــدادی 

جوشکار درو پنجـــره 

ســـاز با حقـــوق و 

پورسانت عالی

09185054763

به یک آشپز آقا و
 یک کارگرســاده
)ترجیحا خانـــم(
جهــت کــار در 
رستـــــــوران
 نیازمندیـــــم

09187073961

به تعدادی مزدی دوزمانتو نیازمندیم
)مجلســی ، اسپــرت ومــدارس(
تسویه نقدی-مظفریه باالترازپاساژامیرکبیرکوچه نسیم 

تولیدی شیکان

09188114751
به چند نفرنیروی خانم 

جهـت شستشـــو و

تراش سفـال دوغابی 

نیازمندیـــم

09186040707

به یک همکار خانـــم 

جهت کار در چلو کبابی

)واقع در مهدیــــه(

نیازمندیـــم
ساعت کاری 9:30 الی 16

18 الی 23

09032052076
ت ت م

            موسسه خدماتی آکام اندیشان

آماده ارائه خدمات به کلیه همشهریان استان 
همدان میباشد

خدمـات شامــل:
 1-تامین نیروی انسانی خانم وآقا جهت نگهداری ازسالمند ، بیمار

کودک به صورت روزانه شبانه روزی ومقطعی درمنزل وبیمارستان

2-نظافت ازمنــازل راه پـله ها پارکینگ ها وانبـاری ها

 توسط پرسنل مجـرب آقـا وخانـم

38252957 -09391536561
  38275436-38281195-38252958

   خیابان خواجه رشید پایین تراز اداره گذرنامه ساختمان تجاری پارسیان طبقه4واحد17

کلیه پرسنل دارای کارت سالمت وبیمه مسئولیت مدنی می باشد
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        لیــان
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دعوت به مشارکت جهت

 راه اندازی مرکز کنکـور 

09188121007

نیازمند ضامن بـــرای وام ازدواج

 )یک کارمند و یک جواز کسب دار(

با پورسانت عالی 09378268318

نیازمند بــه یک منزل یا آپارتمـــان 
جهــت رهن کامــل حوالی مفتـــح 
یا مرکز شهر ساختمان تقریبا نوسـاز 

دو خوابه پارکینگ و انباری 
حدود 90 الی 100 متر 09213043513

بهتریـــن خریدار ضایعــات

 آلومنیوم و فلزات رنگی در محل 

09187125336

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 مغازه ای
 به متراژ 45 متر واقع 

در خیابان پاستور

 09393156838

سوئیت 42متری واقع در

شهید زمانی کوچه ایزدی

8 میلیون   450 اجـاره

09198118708

کــار در کارگاه سفــال

واقـــع در پشت چهارراه 

بابک با سرویس جهت کار 

8 صبح تا 5 بعد از ظهــر

 09032490553

خدماتMDF آرش 

طراحی،نصب،اجرا

09184104269

امانت فروشی اسالمی
کلیه لوازم منزل شمارا به 

باالترین قیمت خریداریم

09185848955
ت.ت.م

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
فروش دستگــاه پرس چــاپ 

ترانسفرMDF پارچــه سراجـی

32526106

به یک نفر راننده پایه یک جهت کار با 

ماشیــن ماک داخل شهر نیازمندیـم

09185096881

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

گــــاز رسانی دهقــانی

 مسکونی-تجاری- صنعتـی 

 34221888

09183135944

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

جویای کار پرستاری 

کودک ، سالمند و...

ساعت کاری 6 عصر تا 7 صبح 

0991 308 0903
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به 2 نفر سالـن کارخانـــم
 جهت کاردررستوران به صورت
 تمــام وقت نیـــازمندیـــم

09182101400

برنــج ایرانـی عطری

 کیلویــی 5.500 تومــان

0918 811 1707 

فــروش یک بـــاب مغــــــازه
 واقـــع درخیابان بوعلی مرکــــزخرید 

مهستان طبقــــه اول
به متراژ13/42 زیرقیمت منطقه-فوری

09183080232

اجـــاره انباری بــه متراژ 250 متر

 100مترساختمـان اداری باکلیه امکانات

 جهت انباری یا کارگاه اجاره داده میشود

آدرس بلوارفرودگاه - 09125765800

به چنــد نفر اکیپ نصاب ماهــر 
MDFکـــار و کمــد دیـــواری

 جهــت همکــاری نیازمندیــــم
کارگاه خدماتی محمدی 09189091360

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


