
به یک اپراتور خانــم جهــت 
پاسخگویی تاکسی تلفنی آژانس 

نیــازمنـدیــــم 
)سواد خواندن و نوشتن( 09388114334

بــه یــک نفـــر شاگـــرد 
جهت کار در فروشگاه لوازم یدکی 
با حقوق ماهیانه500.000هزار تومـان

 نیازمندیم
09190135997

بـه چنـد نفـرنیـروی خانـم 
مجـرب با سابقــه جهـت کار در فروشـگاه
شهرونــد هنرستـان به صورت نیمـه وقت

 وتمام وقت نیازمندیم
مراجعه حضوری پنچ شنبه بعد ازظهرساعت17 الی19

09128112004

یک واحد 50 متری جهت رهن و
 اجاره واقـــع در مجتمــع نیـاوران 
اول بلـــوار دره مـــراد بیــــگ
38247271-38220151-38221120

امالک ونک
مناسب جهت مطب و دفتر کار

به یک نفر مونتاژ کار یا برش 
کار ماهر جهت کار در نجاری 

نیــازمندیـــم
ساعــت کــاری 8 صبــح الی 13 ظهر
14 ظهر الـــی 18 عصر- میدان کربــال

09187008840

فـروش مغـازه با ملک یا سرقفـلی 
در بهتریــن نقطه ، خیابـــان شهدا اول 
ســرگــذر روبــروی بانــک انصــار

همکف 24 متر ، بالکن 12 متر ، زیر زمین 24 متر
ساعت تماس 8 صبح الی 21 شب

09184891121

آمـــاده بـــه همکـــاری
قابل توجه هتل داران شرکت ها و فروشگاه 
های بزرگ مدیریت مجموعه ی خود رابه 
مدیری مجرب با 25 سال سابقه بسپارید 

09185097396

رهــــن و اجــــاره
 یک طبقه از دو طبقه ، فول امکانات 
واقع در جنب هتل آرین)تقریبا در بستی(

09122098089 

استخدام منشـی خانــم 
مسلط به کامپیوتر)مجرب(

کار در شرکت راه سازی
09183110601 - 09183189324

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

بــه یـک نفــر خانــم جهــت کار در
کارگاه کیک و دسر در محیطی کامال زنانه 
واقــع در شهــرک مدنــی نیازمندیم
 ) ترجیحــا ساکــن شهرک مدنـی ( 

09186063229
به دو شاگرد و یک آشپز جهت کار 

در سفره خانه و کافی شاپ کافه کلبه 
واقع در گنجنامـه دهکده توریستـی 
طبقـــه چهـــارم نیــازمندیـــم 

0935 617 9746
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استخدام

به تعـدادی نیروی کـار مجرب و 
کارگر ساده جهت کارواش نیازمندیم

ساعت تماس 14-20
ت.ت.م   09182115842

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

)مجهز به اتاق استراحت سرویس بهداشتی و دوش(

 09185406881

به تعدادی راننده با خودرو جهت

 سرویــس دهــی در آژانـــس 

نیازمندیــم - آژانس پارسیـــان 

38244000 - 09183171722

به یک نفر اپراتور آقا آشنا به تایپ کامپیوتر
 جهـــت کـــار در شیفـــت شب آژانس
بــه صورت یک شــب در میان نیازمندیم

12 شب الی 7 صبح

09361772380

شرکت صنایع غذایی گـرینه
نمایندگی انحصاری استان همدان برای تکمیل 
تیـم فـروش خـود به 3 نفـر ویزیتـور خانـم

با سابقـــه کــاری نیازمندیـــم
حقــوق ثابــت + پورسانــت عالــی

09187089727

آموزشگاه زبان به یک نیروی با تجــربه خانم برای 

فروش خوراکی در بوفه و سایر کارهای متفرقـــه 

نیــــازمند اســــت
 ساعــت کــاری 3/5 تا 8/5 - مراجعــه فقط حضـــوری 

آدرس : انتهای حق گویان  پشت بانک صادرات آموزشگاه زبان

 38371494

بــه یک پرستـــار خانــــــم 
جهــــت نگهـــــداری از بچــــــه
 حقــــوق ماهیانه 600 الـــــــی 700 
از ساعــــت 8 صبـح الــــــــی 17

09015614206

بـــه یــک مهنـــدس بازنشستـــه و

 یا باالی هشت سال سابقه بیمه در رشته 

عمران ، مکانیک ، زمین شناسی یا معـدن

 جهت رتبه بندی شرکت نیـــازمندیــم 

  09377801156
 ت.ت.م

یک شـــرکت معتبــــر و با سابقه
جهـــت انجـام امور دفتری و اداری

 خــود بــه یک نفر خانــم با تجربه 
کاری حداقل سن 27 سال و آشنا به

 کامپیوتــــر نیازمند است 

مراجعه : روز یکشنبه 4/24   دوشنبه 4/25
ساعت تماس 10 الی 13

 09388110109

بـه یک کارگرساده 
و یک آشپــزماهـر
جهـــت کـــار در
چلوکبابی نیازمندیم

09187032257

بــه یــک صافــکار

 ماهـــر نیازمندیــم

مغازه از ما کار از شما

 به صورت شراکتی

    09369686063
به 2 نفر خانم جهــت 

کار تولیدی نیازمندیم

)آشنا جهت تولیدی جوراب(

09370660031

به تعدادی راننده متاهل 

همراه با خودرو جهـــت 

کاردرآژانس نیازمندیم

09183181123

جویای کار پرستاری 

کودک ، سالمند و...

ساعت کاری 6 عصر تا 7 صبح 

0991 308 0903

به چند ویزیتور خانــم 

به صورت دائــم جهت 

همکــاری نیازمندیـم

09368880635

بــه تعـــــدادی
 پیــک موتـــوری 

نیازمندیـــم
32534958-32534957

عین القضات کوچه اصلیان پیک 
موتوری ایمان

به یک نقاش کار
 ماهر جهـت کار
 pvc نیازمندیـم

09120355155

به تعدادی قلم کار
 و لعاب کــار ماهر
جهت کارمینا کاری 

نیازمندیم
09182218759

بــه یک فروشنده ی 
خانم مجرب نیازمندیم

)لباس زیر فروشی(
پاساژ قدس ، طبقه همکف 

فروشگاه نگین

09187058861

به یک آرایشگـر 
مجرب نیازمندیم
)باتجربـه کاری(

09160771054

کاردرکارگاه سفال واقع 

درپشت چهارراه بابــک 

خانم وآقا ساعت کــــار

8صبح الی 17 باسرویس

09032490553

به تعدادی  فست فود کلیز
پیتزا زن ، سوخاری زن ، ساندویچ زن 
کانتر کار ،  سالن کار ،  پیک موتوری 

صنـدوق دارخانـــــم  
ـا روابـط عمومی باال و با حقــوق و  ب

 مزایــای کافـــی نیازمنــدیــم 
مراجعـه حضـوری : 11  الی 13  و  18  الی 20

آدرس : ابتدای خیابـان میرزاده عشقی روبـروی 
شیرینی گلبرگ فست فود کلیز

بــه یـــک کارگر

ماهــر جهــت کار

 درکـــــــارواش

 نیازمندیم

09189154804
حقوق توافقی

به دو نفر استاد کار 

ماهر جهت آپاراتی 

و الستیک فروشـی 

نیازمندیـــم

09188112511

بــه یک نفـــر

نظافتچی جهــت

 باشگاه بدنسازی 

نیــازمندیــم

09182139715

گروه تولیـــدی طرح 

برتربرای تکمیل پرسنل 

خودنیازمند چنــد نفر 

همکار خانم میباشد

09189102556
32670444

به یک خانم حسابدار 

و حسابرس و تعدادی 

صافکار و نقاش جهت 

کار در مجتمع شرکت 

هنـــری نیازمندیـم

09120918689

به یک نفرنیروی جــوان

 خانم یا آقا جهـت کاردر

شهرک گلخانه ای بوعلی

نیــازمندیـــم 

با سرویس رفت و برگشت

09337770430
09188105600

به تعدادی مــزدی 

دوز و چرخکارماهـر

مانتــــو و پالتـــو

 نیازمندیم

09198112151

به چند نفرخانـم 

جهت پاک کردن

 سبزی درکارگاه 

نیازمندیـــم

09022209998

به تعـدادی چرخکــار
ماهر و نیمه ماهرخانم یا آقـا 

جهت کاردر شلواردوزی کتان

 نیازمندیم 

شهرک مدنی ، سر باغها

09127250812
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دعوت به مشارکت جهت

 راه اندازی مرکز کنکـور 

09188121007
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

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

آموزش و قبـــول 
 سفارش انواع کیف 

چرم دست دوز
پیاده راه بوعلی کوچه میرفندرسکی 

پاساژصدرا طبقه باال کیف چرم مهسا

32533313

یــو پــی اس 
)برق اضطراری(

3 2 6 4 2 2 1 1
09183073855

فروش 1000 متر

 زمین و باغ واقع 

درشهرک الوند 

قیمت توافقــی 

09180182800

فروش مغازه ای به 

متراژ45 متر واقع 

در خیابان پاستور 

09393156838

بوفـــه باشـــگاه 

بدنسازی درسانس

 بانــــوان اجـــاره 

داده میشـــــود

09182139715

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

فوری         فروش باغ گردو          فوری 

25 درخــت گردو  مساحت 3200 متـــر بدون 

دورکشی بدون فنس دارای سهمیه آب محلی 

هر12 روز . قیمـــت 170 میلیون تومـــان یا

معاوضه با ماشیـــن مدل بـــاال

آدرس روستای سیمین )انجالس(   -   09360099953

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 مغـــــازه112متری خدماتی همراه باملک 
و سرقفلی مناسب جهت سالن آرایشگاه زنانــــه

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

09127864681

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

 تلفن پذیرش آگهی
1819

پذیرش انواع کاشی 
کاری نمــــــاکاری 
سیمان کاری و بنایی 
ساختمـان با کیفیت 
و قیمت مطلـــوب

09908118251

فروش مغازه ای
 به متراژ 45 متر واقع 

در خیابان پاستور

 09393156838

نقاشی ساختمان 
رنگ روغنی متری4500
پالستیـــک متری3000
با مصالح باتضمیــــن

09189091162
09183180586
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واگــــذاری کارگــاه تولیدی 
صنایع دستی ظروف شیشــــه ای 

)درآمــد ماهیــانه 3 میلیون(
09356147744

به چند آشپز نیازمندیـم
مسلط به کار با حقوق مکفــی
همدان آرامگاه بابا طاهر رستوران سنتی هزاردستان

مراجعه حضوری 

به تعدادی فروشنده خانم 

با حقوق عالی نیازمندیم

09188144611

 نیازمند نیروی کــار
 MDF آشنـــا بــه 

0918 920 7853

به چند نفر خانم جهت کار در 

رستوران هزار دستان نیازمندیم
)سابقــه کار ( مراجعـــه حضـــوری

 12 الـــی 16 - 21 الـــی 24

کارت دانشجویی محمــد رضا 
دلشــادی به شماره 9212281011 
دانشگاه بوعلی سینا مفقود گردیـده 

)رشتــه حسابــداری (

به تعدادی بازاریاب خانم 
یا آقا با حقوق عالی نیازمندیم

09188144611

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

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

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

یکسـال ضمانت بی قید وشرط

WWW.888SANAT.ir
09188108011 فــروش
09148886790 پشتیبانی

888

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

میدان رسالت انتهای شهرک بهشتی



قالیشویی و مبل شویی

صــداقت
بــاغ فروشــی

باغی به مساحت2000 متر واقع در ابتدای 
جاده سد اکباتان کوچه ی قالیشویی کسری 
باغ های سنگستان ماشین رو دیوار کشـی 
شده ،دارای انواع درخت میوه ،آبیاری به 
صورت سیستم قطره ای-دارای ساختمان 
و سرویس و استخـر و یک سولــه ی 170 
متری جهت انبـاری و ...   )قیمت توافقی(

0918 111 2964


	713

