
بــه یــک سالـن کار پیک
 موتــوری و بستــه بنــد 
خانــــم نیازمندیــــم 

09189070602

به تعـدادی راننـده
 با خودرو مدل باال جهت همکاری در
آژانس هوشمنــد1878 نیازمندیم

زنگ خور باال-درآمد تضمینی
09183133063

تعمیـرات داخـلی طبقه 

فوقانی رفع تخریب و بازسازی 

09187117909

فروشنده خانم وآقا 
تحصیل کرده با روابط عمومی باال نیازمندیم

مراجعه حضوری : میدان دانشگاه 
جنب بانک ملی چرک کروکو

فــروش  فــوری 
یک باب  آپارتمان به متراژ100 مترمتری 2/5 زیر قیمت

 منطقه  فول امکانات ، سند عادی به فــروش میرسـد   

 شیر سنگی خ چمران کوچه میخک مجتمع امیر کبیر طبقه اول 

09187136118

فروش یک باب منزل مسکونی 
به متــراژ 200 متر شمالــی ، حیـاط بزرگ
 قابلیــت پارک سه خودرو دارای انبــاری

 داخــل حیــاط 2 سرویــس بهداشتـــی 
 لوله کشــی آب ، از رو بــرق ، آب ،گــاز  
تلفن آبگرمکن 60 لیتری خود مالـک در آن 

سکونت دارد 

جهت بازدید با هماهنگی قبلی ساعت تماس 9 صبح

 34293372  
خریدار واقعی تماس بگیرد شهرک مدنی فاز یک 
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 تلفن پذیرش آگهی
1819

 تلفن پذیرش آگهی
1819

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

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

 و سورمه ای
قیمت38/500میلیون

09188118288

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

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 آپارتمـــان به 
متـراژ70متــر،2 خواب 
کابینـــت شده کــف 
سرامیک ، طبقه سـوم 
بدون آسانسـور دارای

 وام سه راه زمین شهری 
روبرو شیرينی فــدک

 بر بلوار

09338112123-09187115213

به يک پرسکـار آقا 
و 2 نفر وردســت 
جهـــــت کار در

خشکشويی نیازمنديم
با حقوق مناسب 09182107558

به یـک فروشنده 
با تجربه خانــم

 نیازمندیــــم 
مراجعه حضوری پاساژ مهستان 

طبقه همکف پالک 1

به چند سیـاه قلم 
کــار طراحـی
روی سفــــال
نیازمندیــــم 
09050421791

به یک شاگرد ساده جهــت کار

 در mdf کاری ، حقوق تا عید 500 

09186316313

به یـک تراشکار 
ماهر با حقــوق 

خوب نیازمندیم
تراشکاری خوش رو  اول گلچهره

32651024

به یک پیک موتوری و یــک 

کارگر ســاده نیازمندیــم

38335290

 به يک صندوقــدار 
خانم جهـــت کار در
 فروشگاه نیازمنديم 
ساعت کاری 18 الی 23

مراجعه حضوری : 
فست فود بامبو . خواجه رشید

38268820

به یک کباب زن و یک کارگر جوان 

جهت کار در تهیه غذا نیازمندیم 

09120636961

به یک پیک موتـوری
 نیازمندیم جهـت کار
 در تهیه غذا نازگـل

 4 راه شهنــاز 
38222364

به 2  فروشنـده 
خانم نیازمندیـم
پورسانت  + حقوق700 
پاساژاستقالل فروشگاهای تنديس

09185062555

2 نفرویزیتورآقا و خانم

حقوق پایه + پورسانت

تماس ازسـاعت اداری

09058108489

به یک فرو شنده خانـم

 جهـت کار در مغــازه 

پوشـاک و جــوراب 

نیازمندیم 
09128943648

به یک شاگرد نصاب 
روکش سقف پـوش 
نیازمندیـم  خودرو 
مراجعه حضوری خیابان قلیا نی روبه رو

 خروجی پمپ بنزین تولیدی روکش امیر 

به یک خانم مجــرب جهت 

فروش تنباکو به همراه راننده 

با روابط عمــومی باال

تسویه به صورت روزانه + پورسانت

09189151754

انواع کاشــت ناخـن 

حرفه ای با جدیدتریـن

 دیزاینهــا

قیمت فقط40هزارتومان
09034944556

به تعدادی خانم کمتر
 از 35سال سن برای 
تولیـد مواد غذايـی 
نیازمنديـم درناحیه 

صنعتی گنبد
ساعت تماس : 9 صبح الی17

شماره تماس :
09183142460

شرکت ثامن درب تولید کننده

 درب های ضد سرقت و حریق

 از تعدادی  مونتاژکارشرکتی 

با حداقل3سال سابقه کـاری

 دعوت  به همکاری مینمایـد

شرايـط طبــق قانون کار
 ساعت تماس 18 الی 21

09198112411

فروشگاه آسیا موتورجهت تکمیل کادر اداری خود 

از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری مینماید

حسابدار خانم 2 نفر دارای مدرک حســــابداری

مسلط به نرم افزارهای آفیس دارای سابقه کاری

تمام وقت ، مجرد

 0 9 1 8 5 5 1 1 0 0 1
 ساعت تماس16 الی 19

فروش

نقـاشـــی 
ساختمـــان

  نقــد و اقســــاط 
09189020159 

ت.ت.م

سایـه گشـت
تور نوروزی رامسر ویژه نوروز 98 - 4شب و 5 روز اقامت 

در هتل 3 ستاره  همراه با صبحانه ، شـام اتوبوس توریستی

 گشـت شهری ، مراکزخرید ، بیمه مسافرتـــی ، راهنما
 sayehgasht تاريخ حرکت 5 فروردين ـ

38264067-38265051-38265052

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

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

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

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

يک اتــاق مستقـل جهــت 
دفترکاراجاره داده میشـود
سیزده خانه کوچـــه لعلـی

09108111032

فــروش خانه 2 طبقـه 
کامال بازســـازی شده 
به متراژ 96 متر  یــک 
خواب خیابان پاسداران

09182112478
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فــــروش
یک دست مبل راحتی کار
ترک تختخوابشو رنــگ
 نسکافه ای سورمــه ای

قیمت 17 میلیون
09188118288

فـــروش
سرویــس خواب تمام چوب
 رنگ سفید  درابعاد180 * 2

 برند چوب و هنر

قیمت 10/500میلیون
09188118288

            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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