
یک باب منزل مسکونی به متـراژ 130
متر واقع درصدف 18 متــری هدایـت
 بن بست پوریـا به فــروش می رسـد

قیمت 470 میلیون
09036395121-09186070447

سالن زیبایی ماه سرخ
اولین مرکزتخصصی هاشور ،   میکروبیلدینگ  ،  فیبروز و لخـت

 دائـم از کشور امارات دیگرمجبورنیستید موهای  وز  و آسیـب

 دیده خودرا کوتاه کنید  100 درصد  درمان  موهای آسیـــب

 دیده وفر مادر زاد -09125800213 - استادان

به تعدادی پیک موتوری جهت کار 
در فست فود با باالترین حقوق نیازمندیم 

مراجعه حضوری :میدان جهاد ابتدای میرزاده
 عشقی روبروی شیرینی فروشی گلبرگ

)کافه فست فود کلیز (

به یک کباب پز ماهر و یک سالن کار
رستوران نیازمندیم خانم جهت کاردر

نمایید ارسال  پیامک  پاسخگویی  عدم  درصورت 

09182101400

جهت کار در  نفرکارگر  به چند 
فروشگاه مواد غذایی )الین شارژر( نیازمندیم

بصورت پاره وقت از ساعت 9 الی 16 . حقوق مناسب  
مراجعه حضوری:خ جهان نما نرسیده به زیرگذرسمت راست

فروشگاه آرش)آندره( ساعت مراجعه13 الی17

شاخــه نبــات
به چند همکار خانم جهت کار 
در کارگاه قنادی نیازمندیـم 

شرایط کاری : 
ساعت کاری 8 صبح تا 6 عصرحقوق 800 ثابت
جهت استخدام و باقی شرایط فقط حضوری به ادرس

خیابان شریعتی روبروی بانک انصار کارگاه 
قنادی شاخه نبــات مراجعــه فرماییـــد

 09188119091 - 09183115075
بخشی



:پذیرش آگهی شهرستان ها : 38264642 - 081 1819تلفن پذيرش آگهي 2

 تلفن پذیرش آگهی
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 تلفن پذیرش آگهی
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امانت فروشی اسالمی
کلیه لوازم منزل شمارا به 

باالترين قیمت خريداريم

09185848955
ت.ت.م

فرش  هــای
 دستبـــــافـــت و
ماشینـــی  خريداريم

  09198096176
32532814  

خريدار انـواع
 فرش های کهنه

 20 درصــــــــــد
 باالتر از قیمت بازار

 خريد در محــــــل
09183160361 - 32529094

فرش هـــای کهنه
 دسـت بافــت و
 ماشینـی شما را به
 باالترين قیمـــت
 درمحل خريداريم

32515783- 09186531232

فـــروش
سرویــس خواب تمام چوب
 رنگ سفید  درابعاد180 * 2
 برنــد چــوب و هنــر

قیمت 10/500میلیون
09188118288

فــــروش
ـام چوب  سرویـس مبلمان تم
درجــه 1 مــدل چپندر نو
فوق العاده شیک ، رنگ موزی

 و سورمه ای
قیمت38/500میلیون

09188118288
نیازمند یک شاگـرد 
آقا جهت فروشندگی 
لبــــاس ســن 

18 تا 25 سال 
09183131242

راننده سرویس، خانم 
جهت مدرسه دخترانه 

نیازمندیم
09183124230

ت.ت.م

به یک شوفــر

 پایه 1 نیازمندیم
09186369924
09187052343

به چند نفر همکار خانم 
جهت کاردر کافه فست 
فود  حرفه ای و نیمـه
 حرفه ای نیازمندیم 
09189133274

بــه یـک پیـک 
موتوری نیازمندیم

ساعت کاری 11  الی16  و 18  الی
 23/30-حقوق 1/100 الی 1/400میلیون

مراجعه حضوری:
خواجه رشید فست فود بامبو

38268820

به یک نفر چرخــکار
خانم یا آقا با سابقــه
 کاری جهت کــاردر
تولیدی نیازمندیــم

09187110080

بیمـه پاسارگـاد
به منظورتکمیل کادرفروش خــود 

دعوت به همکاری مینمايدآموزش 

رايگــان ، ارتقاء شغلی ، اعطای کد 

نماينـــدگی ، درآمـــد بـــاال

ارسال مشخصات:

09183159457 

به تعـدادی فروشنـده خانـم با تجربـه 
صندوقدار مسلط به نرم افزار هلو نیازمندیم 

)حقوق +مزایای عالی ( 
جهت فروشگاه تخصصی کودک )برج زاگرس (

09183133307

فوری                                فوری
به يک نیروی کارواش  با حداکثر 
سن 25-حقوق 1/200 میلیــون 

09390029603 ساعت تماس 7 شب 

به یک پیک موتوری جهـت
کاردر رستوران نیازمندیم 

09187000056

به دو نفر پیک موتوری تمام
 وقت و نیمه وقت نیازمندیم 

09183129807

به يک شاگرد ماهــر به 
کارپرورش ماهیان زينتی 

نیازمنديم
09187065903

به 2 نفــر همکــار خانـم جهت 

فروشندگی دراللجین نیازمنديم

081-34523520 -09189083700

به یک شاگرد جهت کار در
موبایل فروشی نیازمندیم

09183192305

به یک پیک موتوری نیازمندیم 
کـار در تهیــه ی غــذا

09332246248

20نفرراننده همراه با خـــودرو
 جهــت کار درآژانــس بهنــام 
نیازمنديم 10 درصد کمیسیــون

32641117

نیازمند منشی خانــم جهــت کار
دردفترمسلط به کامپیوتــــر با 
مزايا وحقوق عالی ترجیحا مجـرد 

به صورت تمام وقت نیازمنديم
09308110716

به چند نفرنیروی خانــم جهـــت 
کاردرکارگاه پرورش گـــل وگیاه 

واقع درشهرک بهشتی نیازمنديم

09187108858

به يک شاگرد 18 تا 25سال بدون 
نیاز به سابقه کاری برای کــار در 

تعويض روغنی نیازمنديم 

09188183913

نقد     تزئینات ساختمانی هاویلوکس      اقساط
             پالستیک  3/500             مولتی کاور وکالر 6000

             روغنی   4/500                 کنتکس ساده   6000
             اکرولیک 4/000                 طرح کاغذ وفلزات 12000

کارچوب عددی 30هزار طرح دار 60هزار ، نمای بیرون وداخل ساختمان 
ضـد آب با ترکیـب نانو 100 درصد تضمینـی- ابزارها وقرنیزها رايگان

34221018-09337403785-09189228528

ــاشی  ساختمـان  نق
روغنـــی 5/500
پـالستیک 3/500
بامصالــح  و با تضمیــن
 09183180586
0 9 1 8 9 0 9 1 1 6 2

يک باب آپارتمان به متـراژ
70متر،2 خواب کابینت شده
 کف سرامیک ، طبقه سـوم 
بدون آسانسـور دارای وام
سه راه زمین شهری روبرو 

شیرينی فدک بربلوار

09338112123-09187115213

یک واحد تجاري واقع در برج اریان طبقه 8 

55متر مربع سند تجـــاری به فروش میرود

ساعت تمــاس 10 تا 1 ظهــر

09124043077 

منزل حیاط دارحسن آباد شهرک مدنی

75متریک خواب یک طبقه امتیــازات 

آمــاده دریافــت میباشد
09384638887

فروش منزل مسکونی
2/5 طبقه واقـــع درتپه حاج عنايت کوی ستايش

 تازه ساخت تکمیــل آماده استفاده هرطبقــه به 
متراژ60 متر ، سند عادی قابل معاوضــه با خانــه 

يک طبقه يا ماشین سال ساخت97 و پارکینــگ
09183168752

فروش آپارتمــان شهرک بهشتـــی يک خواب
 66 متر ، طبقــه دوم امکانات تکمیــل نورعالی
کف سرامیــک بسیــار خوش نقشـــه کابینت
 پارکینگ انباری سند آزاد قیمت متری3/650/000

09188119594

فروش زمین کشــاورزی به متراژ2700 متــر

دارای چندیــن درخـــت بادام ، زمین کامال 

آفتــاب خور آب سد تویسرکـــان شامل آن

 می باشد جنب دیواردانشگاه فنی حرفــــه ای
09188506397

فروش زمین به متراژ 95 متــر ، با 6 متـــر
عرض15/70طول به کوچــه 8 متری واقــع 
درحصارحاج شمسعلــی روبرو مسکــن مهـر

 با کاربـــری باغی

09183130713

فروش
منزل مسکونی به متراژ100متر،يک خــــواب 
واقع در18متری رسالــت ،12 متـــــــری 
قائم،دونبش،دوبرنور ، زيرزمین بــــزرگ
کابینت فلزی ، کف موکت ، امتیازات تکمیل

09185087767

فروش زمین تجاری
به متراژ40متر واقع درشهرک صنعتی بهشتی 

با مالکیت بدون مشکل دارای استعالم 
شهرداری آينده روشن جهت هماهنگی

تماس با شماره های
09183133591-09182095575 

فروش خانه 2 طبقه 

کامال بازسازی شده 

به متراژ 96 متـــر

یک خـــــواب

خیابان پاسداران

09182112478

فروش 250متــــر
زمین درمتخصصین
زمین کلنگــــــی
جنوبی ،کوچـــــه 
10متری،قیمــــت 
متری26میلیـــون

09021114008

فــروش
زمین200متری شمالـــی
يک قطعه زمین200متری 
شمالی شهرک مدنـــی 
بلوک 1 بفروش میرســد
ساعــــت تماس 9 صبح
 الــی13 و 16  الـــی 20
تماس فقط خريدارواقعی

09365458006

فروش مغازه شهــرک 
فرهنگیان120 متر،40متر
تجـاری +80 مترعادی

برخ اصلی امتیازات کامل

09188190694ت.ت.م

يک باب آپارتمان به متـــراژ 55 مترطبقــه
 همکف موقعیت عالی بر خ بهنامجو آسانـسور

 پارکینگ يک خواب کف سرامیک کاغذ ديواری 
هودکولر پرده ، 77میلیـــون وام جانبـــازی
4 درصدبا قسط 480 هزارماهانه ، 40 میلیــون

 رهن  مستاجر تا برج3 قیمت 
مقطوع فقط تماس قیمت نقدی با کسر وام و رهن 

178 میلیون نقدی بازديد فقط با هماهنگی

09387040044

فـــــروش
3خوابه ، نما  جهان   ، آپارتمان164متــــری   
14واحد  ، طبقـــه  تومان7   1/180/000 قیمت 
حیاط  ، تراس   ، انبـــاری   ، پارکینگ   ، طبقه1 
کولر شده  نقاشـــی   ، پکیج  گرمايش   ، کمد 
کابینتMDF ،کف پارکت دوبرجنوبی آسانسور

امالک ایرانیان خ هنرستان - 09182221120

فروش
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رهن  و 
اجاره

یک باب گاراژ به مساحت تقریبی4 هــزار
مترمربع، چاه آب ، برق3 فاز دفترکــاری
 وسوله کاذب واقع درجاده کرمانشــــاه

جنب نمايندگی سايپا رهن واجاره داده میشود
09181112979

چند دهنه مغازه تجاری واقع در انتهای خ 
اکباتان)گازران(خ فرات روبروی الستیـک 
فروشی گلدستون، 4 امتیاز کامل جهـــت

 رهن واجاره واگذارمیگردد
09181112979

يک اتــاق مستقـل جهــت 
دفترکاراجاره داده میشـود
سیزده خانه کوچـــه لعلـی

09108111032

رهن کامل 
يک واحــد آپارتمان به 

متراژ 60 متـــر ســال

 ساخت 88 واقـــع در

استادان 18متری فجر

70میلیون رهن 

09163620733

اجاره یک طبقه نوساز
 میــــدان رسالت 
18 متری رسالـــت 
سال ساخــــت97
 2خــواب ، به متراژ

110متر
60میلیون پیش   اجاره توافقی

09187011140
رهن واجاره آپارتمان 

واقع درسعیديه پايین ، 2خواب ، پارکینگ
،انباری،کف سرامیک، ديوارتازه نقاشی شده 

کابینت فلزی کولر بدون آسانسور تخلیه
2009183159075میلیون                                                  800 اجاره

            موسسه خدماتی آکام اندیشان

آماده ارائه خدمات به کلیه همشهريان 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 پايین تراز اداره گذرنامه ساختمان تجاری پارسیان طبقه4واحد17

کلیه پرسنل دارای کارت سالمت وبیمه مسئولیت مدنی می باشد
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قالیشــویی گلریـــز
شستشوی انواع فرش های :

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

32657171 -32647171

سایـه گشـت
تور نوروزی رامسر ويژه نوروز 98 - 4شب و 5 روز 
اقامت در هتل 3 ستاره  همراه با صبحانه ، شـــام 
اتوبوس توريستی گشت شهری ، مراکزخريد ، بیمه 

مسافرتی ، راهنما
 sayehgasht تاريخ حرکت 29 اسفند ـ
38264067-38265051-38265052

فــــروش
یک دست مبل راحتی کار
ترک تختخوابشو رنــگ
 نسکافه ای سورمــه ای

قیمت 17 میلیون
09188118288

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

یکسـال ضمانت بی قید وشرط

WWW.888SANAT.ir
09188108011 فــروش
09148886790 پشتیبانی

888

بــورس انــواع
کاغذ ديـواری هـای ايرانی وخارجی

 با قیمت بسیار مناسب 
نقاشی سقف رايگان ، قرنیز رايگان

پخش کاغذ)کلی وجزيی(
تخفیف ويژه کارمندان طرف قرارداد با دانشگاه 
علوم پزشکی وآموزش وپرورش دراقساط 10ماهه

خیابان عالقبنديان روبروی دبیرستان عالقبنديان
دکوراسیون ماندگار

32747197-09189073298-09180054172
ت.ت.م
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