
دوشنبه ١٣ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٨
٤٢

فروش� �ا معاوضه 
یک باب مغازه تجارى ١٢,۵ مترى

اکسون  تجارى  برج  در  واقع   
١٧ شهریور (دانش) طبقه ٣+
 واحد ١٣٠ صنف کيف و کفش

 قيمت صد و شصت
 ميليون تومان 

٠٩٠١٧٥٤٦٢١٠
٩٥٢٩٠١٤١/ م

 �فروش فور
با موقعيت عال�

سرقفلی یک باب مغازه به
 متراژ ١٣ متر مشرف به حرم 

نبش نواب صفوى ١٢ 
پاساژ سروش قيمت توافقی  

 ٠٩٣٦٤٩٥٧١٠٢
٩٥٢٩٧٤٢٨/ ر٠٥١٣٧٦١٣٨١١

٩٥٢٩٥٦٣٣/ ب

ا3از�ون فروش� 
 ١۵متر دفتر تجارى نقلی، 
حاشيه بلوار فردوسی، با 

زاویه دید و چشم انداز عالی، 
سند شش دانگ با قابليت 
دریافت وام مقطوع ١۵٠م

٠٩١٥٣١٥٩٠٤٦ 

� مجتمع تجار
٣٥٠٠متر

 داراى رستوران، کافه، باغ
اغذیه و سوپرمارکت

باسندششدانگ در حاشيه جاده
 رباط سفيد ٧٠کيلومترى 

جاده تربت - مشهد
 بصورت یکجا به فروش می رسد 

(رحمانی)

٠٩١٥٥١٣٤٠٧١ 
٠٩١٥٥٠٣٢٤٨١
٠٩١٥٥١٤٥٣٥٩

٩٥٢٩٥٩٢٧/ ق

حاشيه فالح� 
مناسب مطب، داروخانه

دفاتر، بانک 
٩٥٢٧٧٧٦٢/ ف٠٩١٥٥٠٦٤٨٥٤

سرقفل� �< دربند مغازه 
به مساحت ۵۵ متر و ٣٢ متر بالکن
فروش  به  فرودگاه  بلوار  حاشيه   

٠٩١٥١٠٤٤٦٣٥می رسد 
٩٥٢٩٢٨٤٨/ م

٢٢ متر تجار� دائم 
استقالل ٣ (امامت ٧) نبش کوچه 

اول سرقفلی معاوضه و نقدى  
٠٩٣٩٥٢٢٧٦٩٢

٩٥١٩٨٣٣٨/ ف

٩٥٢٩٧٩٤٩/ ق

بازار حجاب ٧٧ 
همکف ٢٨ و ٣٧ زیر زمين ٨۶متر، 
ادارى، آشپزخانه بسته بندى جدا 

یا با هم    ٠٩١٥٦٩٠١٧٩٤

 �فروش واحد تجار
 -٢ طبقه  اکسون  مجتمع  ١٧شهریور 
متراژ ١۵,۵ متر فی زیر قيمت مجموعه

٩٥٢٩٦٢٣٣/ ف٠٩٣٥٣٨٩٦٥٠٧

بازار رضا 
باال  طبقه  شهریور   ١٧ از   ١ بازار 
پالک ٢,١٠٨۶ - ۵ مترى به فروش 

٠٩١٥٧٦٧١٦٨٦می رسد 
٩٥٢٩٥٣٧٠/ ف

فروش فور� مغازه در
برج ا3سون ١٧ شهر�ور 
زیر قيمت بازار فی ١٨٠ م

٩٥٢٩٧٠٠٩/ ف٠٩١٥٣٣٨٨٣٦٤

حاشيه بلوار مطهر� شمال� 
بين١١و١٣ دو باب مغازه 

هر یک ٢۵متر و ٨متر بالکن ٣۵٠م 
٠٩١٥٨٩٠٣٥٠٠

٩٥٢٩٦٩٤٠/ ق

یزداندوست) مترى   ٢٠) امير   �3و
٢٠ متر مغازه تجارى فروش یا 
معاوضه با واحد قيمت توافقی 

٠٩١٥٨١٦٤٩٠١
٩٥٢٩٤٨٦٦/ ف

فروش 
مغازه

در نزدیکترین 
مجتمع تجارى
 به حرم مطهر

( با شرایط ویژه) 
آماده تحویل 

٢۵% نقد الباقی 
اقساط ۴٨ ماه

٣٨٠٨٣٦١٢
٩٥٢٨٦٣٠١/ ق

مغازه فروش� 
(سرقفل�) 
۵۴ متر کف بالکن

 ١٢ متر تجارى دائم
 چهارراه برق طالب بين شيخ 
صدوق ١٢ و ١٠ پالک ١٢٠ 
اخبارى ٠٩١٥٥٢٠٦١٣٩

٩٥٢٩٧٥١٨/ م

��< باب مغازه تجار
در بازار مرکزى فاز ٢ طبقه ١+ مقابل 
ماشين  با  معاوضه  م   ٢٠٠ برقی   پله 

مدل باال ٠٩١٩٩٠٧٤٠٧٠
٩٥٢٩٢٨١٩/ ف

مرغدار� فروش�  
 معاوضه با آپارتمان در مشهد
آدرس قدمگاه رضوى با پروانه

٩٥٢٩٢٤٧٧/ م٠٩١٥١١٥٣٨٦٥ 

نيشابور 
گاودار� با پروانه ٣٧ راس� 

٣٠٠٠ متر تکميل-معاوضه با مشهد 
٠٩١٥٥٥٩٢٢٧٦بلوار صبا 

٩٥٢٩٦١٨٧/ ش

  �زمين ٤ هMتار
 محدوده گلبهار سند ششدانگ 

مترى ٢٠ هزار تومان
٩٥٢٩٦٧٧٣/ م ٠٩٣٨٠٧٥٥٨٨٠

توجه، توجه 
توجه 

فروش یا اجاره ١۴٠٠متر زمين 
جاده سيمان ٢ سوله ٢۵٠مترى 
١ سوله ٧٠مترى، ٧٠ متر ادارى 

مسکونی و نگهبانی، داراى 
دوربين مداربسته، آب و برق

 ٣ فاز، نقد یا معاوضه با
 آپارتمان جاده 

٠٩١٥٨٥٠٥٠٧٠
٠٩١٥٧٧٩١٠٠٧

٩٥٢٩٧٩٣٦/ ق

 �فروش مل< گاودار
در قوچان ١٠٠٠ متر مربع 
با پروانه و سند ششدانگ 

و امتيازات
 آب، برق، گاز

 ١۶٠ م 
٠٩٣٦٧٢٦٥٣٥٨

٩٥٢٩٥٢١٧/ ف

 � مرغدار
تخم گذار فعال

 با درآمدى عالی

 به فروش می رسد
٠٩٠٢٣٥١٠٥٧٥

٩٥٢٨٧٢١١/ م٠٩١٥٣٥١٠٥٧٥ 

٩٥٢٥١٠٥٢/ د

3ارگزار سامانده�
www.kargozare  
samandehi.com

تنها با هشت ميليون تومان 
در پروژه ضامن هشتم 

صاحب زمين شوید.
٣٠% نقد ٧٠% اقساط

٣٢٦٥٤٥٥٤
٤-٣-٠٩٠١٠٦١٣٠٠٢

گاودار� فروش�
١٧۶٠متر با سند و پایانکار
فروش یا معاوضه با منزل

٠٩١٥٥٠٢٩٧١٠
٩٥٢٩٧٤٣٨/ ق

صندل� 
جهت کليه خدمات زیبایی محدوده 

هنرستان اجاره داده می شود 
٩٥٢٩٤٨٧٣/ ف٠٩٣٥٩٠٠٤٥٩٢

به �< آرا�شگر ماهر 
جهت کار در آرایشگاه مردانه 

محدوده مصلی نيازمندیم
 (ناصرى ) ٠٩٠١٠٢٢١٩١٦

٩٥٢٩٦٧١٨/ ف

ز�با�� نونينا 
براشينگ کار، شينيون کار ميکاپ 
کار و الیت کار حرفه اى استخدام 

٣٧٦١٢٢٢٥می نماید. 
٩٥٢٦٢١٥٧/ ف

�< نفر نيرو� ماهر 
�ا نيمه ماهر

جهت کار در آرایشگاه آقایان 
نيازمندیم   ٣٨٨٤٢٤٨٧

٩٥٢٩٥٢٨٧/ ف

سالن تخصص� پارس تهران
استخدام ماساژور حرفه اى 

سجاد و هاشميه
تلفن ٣٧١٧٨

٩٥٢٩٥٨٩٥/ ق

 �به �< ميMاپ 3ار حرفه ا
و کارآموز جهت شيفت عصر درسالن 
نيازمندیم  زیبایی محدوده هنرستان 

٣٨٩١٤٥٩٠
٩٥٢٩٤٨٤٠/ ف

صندل� جهت عروس
اجاره   ... و  اپيالسيون  مکاپ  شنيون 

داده می شود تماس ١١ الی ١٨
٠٩١٥٥١٠٠٨٣٥

٩٥٢٩٦٨٣١/ ف

�< سالن آرا�ش با لوازم از ما 
کار از شما بلوار الدن، الدن ۵ 

چهارراه دوم سمت چپ 
٠٩٣٩١٨١٩٥٨٤

٩٥٢٩٧٤٨٧/ ف

به �< شنيون 3ار 
حرفه ا� نيازمند�م 

بلوار فردوسی 
٣٧٦٣٥٣٨٤

٩٥٢٩٠١١٩/ ف

به �< شاگرد �ا 3ارآموز خانم
جهت کار در آرایشگاه نيازمندیم بدون 
ترجيحا  شيرازى  صياد  ميدان  حقوق 

در محدوده ٠٩٠١٧٠١٧٧٩٠
٩٥٢٩٧٠٦٤/ ف

به �< شاگرد آرا�شگر 
نيمه وقت محدوده حرم 

نيازمندیم 
٠٩١٥٢٦٤١٥٠٩

٩٥٢٩٧٧٨٩/ ف

به �< 3باب گير ماهر 
جهت کار در کبابی نيازمندیم. 

ترجيحا شهرستانی 
٠٩١٥١١٠٨٤١٣

٩٥٢٩٧٧٢٨/ ف

به چند نفر نيرو� خانم
جهت کار در کارگاه قنادى 

نيازمندیم ساعت ١٨ تا ٢١
٠٩١٥٤٧٤٤٢٤٦

٩٥٢٩٧٦٧٦/ ف

به تعداد� خانم نيمه وقت 
واستادکار در شيرینی پزى نيازمندیم 

٠٩١٥٤٠١٨٨٦١  محدوده گلشهر
بيات٠٩١٥٤٨٧٨١٨٤

٩٥٢٩٦٤٧٥/ ط

فر3ار ماهر اغذ�ه 
نيازمند�م 

از ساعت ١٢ظهر الی ١٢ شب
خيابان امامت ۶ و ٨ 

ساندویچ آروین، حقوق٩٠٠

٠٩١٥٤٠٦١٠٧٤
٠٩١٥١٨٩٠٣١٨

٩٥٢٩٧٣٤٨/ ق

�< شر3ت معتبر توليد� واقع 
در شهرt صنعت� چناران
 به نيروى آشپزخانم 

( ترجيحا ساکن گلبهار و 
مشهد ) نيازمند می باشد .

٤٦١٣٩٣٥٤-٠٥١
٩٥٢٧٦٦٩٤/ ش

به �< آشپز 
جهت طباخی با شرایط ویژه 

نيازمندیم 
٩٥٢٩٠٠٥٤/ ف٠٩١٥١٠١٢٣٠٥

پرسنل خانم 
جهت کار در قنادى نيازمندیم 

بين وکيل آباد و پيروزى 
٣٨٨٢٢٣٠٢-٠٩١٥٣٠١٨٨١٦

٩٥٢٩٦٩١٣/ پ

به �< نفر آشپز ماهر 
در  واقع  آشپزخانه  در  کار  جهت 

بلوار وکيل آباد نيازمندیم 
٩٥٢٩٦٩٦٩/ ف٠٩١٥١٥٧٤٧٥٦

استخدام 
ترکار و خشک کار ماهر

٠٩١٥٣١٤٢٣٤٤
٩٥٢٩٧٢٧٣/ ف

تخته 3ارماهر،ظرفشوروسالن دار
نيازمندیم طرقبه امام رضا ٣٧ 

رستوران اکبرجوجه
٠٩٣٧٦٨٤٧٧٢٣

٩٥٢٩٥٦١٥/ ق

 �آشپز حرفه ا
نيازمندیم روزى ٣۵٠٠٠ 

محدوده فهميده- خين عرب 
٩٥٢٩٦٧٢١/ ف٠٩١٥٣١٩٤٩٠٠

به افراد ذ�ل
َ نيازمند�م

مهماندار آقا و خانم ٨ نفر، 
ساالدزن ١ نفر، دسرزن

 ١ نفر، آشپز ٢ نفر، تخته 
کار ٢ نفر، کمک آشپز

 ٢ نفر، خدمات آشپزخانه ١ 
نفر، انباردار ٢ نفر

 کمک انباردار ١ نفر 
به صورت حضورى از 

ساعت ١۵ به بعد 
ميدان ١٧ شهریور برج 
آسمان طبقه ١٣ تاالر و 

رستوران آنتریوم اطلسيه

 

٩٥٢٨٧٣٧٠/ ف

به �< خانم جهت کار نظافت
و یک کمک آشپز در رستوران 

نيازمندیم مراجعه حضورى: 
 مقابل هدایت ٣ کترینگ مانی 

٩٥٢٩٣١٢٩/ ف

٩٥٢٩٧٩١٢/ پ

آشپز با سرما�ه حدود ٤٠م
جهت شراکت در آشپزخانه و 

رستوران در حال کار با کليه لوازم
٠٩١٥٥١٩٥٤٣٤

نيازمند�م
کارگر ساده، فست فودزن، ساالدزن، 
ساندویچ کارسالن داربدون جاى خواب

٠٩٢١٦٨٧١٠٤٤منطقه آزادشهر
٩٥٢٩٦١١٦/ م

 �دعوت به همMار
آشپز ماهر (خانم و آقا ) مسلط 

به پخت انواع غذاها و خانم 
و آقا جهت کارهاى خدماتی 
نيازمندیم مراجعه حضورى 

١٠ الی ١٣ مصلی ١١ 
 آشپزخانه مانی 

٩٥٢٩٧٤٨٩/ ف

پيتزازن و 3نتا�3 3ار 
ماهر نيازمند�م  

٠٩٣٨٢٩٤٤٠٨٠
٩٥٢٩٧٥٣٠/ ف

به �< آشپز در منطقه 
طرقبه نيازمند�م  

٠٩٠٣٢٩٣٨٠٠٥
٩٥٢٩٧٤٨٣/ ف

به �< نفر مد�ر آشپزخانه 
فست فود  

با سابقه باال نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٥٣٨٦٠

٩٥٢٩٧٢٠٢/ ق

صندوقدار ٢ نفر
٣ نفر فرکار ساندویچ 

کارگر ساده همراه با موتور ۴ نفر
٩٥٢٩٦٦٤٦/ ف٠٩١٥٦٤٤٤٠٠٥

3ارگر ساده 3م< آشپز
 ساعت ٧ تا ١٧ حقوق ٧٠٠ 

پرداخت هفتگی فقط قاسم آباد 
٠٩٠٣٩٦٩١٠٤٤

٩٥٢٩٦١٩٤/ ق

به �< 3ارگر ماهر جوان
محدوده  در  ساندویچی  در  کار  جهت 
قاسم آباد نيازمندیم ساعت کار ٨ صبح

٠٩١٥٢٣٨٦٤٥٤ تا ۵ عصر
٩٥٢٩٧٥٤٠/ ل

به تعداد� 3ارگرساده 
و سالندار و آشپز 

جهت کار در کافه و رستوران 
نيازمندیم     ٣٧٦٨٣٣٩٠

٩٥٢٩٥٣٥١/ ف

چند نفر نيرو
جهت کار در کافی شاپ (آقا و خانم)

٠٩١٥٩٠١٤١١٨
٩٥٢٩٧٧٣٣/ ف

�به تعداد
 فر3ار

آشنا به کار فست فود 
نيازمندیم.

ساعت تماس ١۵-١١
٠٩٣٨٥٠٣٣٠٠٥

٩٥٢٩٧٧٧٣/ پ

به �< 3ارگر ساده نوجوان 
جهت 3ار در 3باب�

 سيدى : نبش قائم ٣ کبابی قائم
٩٥٢٩٧٨٧٥/ ف٠٩١٥٣٠٩٧٣٧٠

�به تعداد
 خانم و آقا 
جهت کار با کانتر غذا باتجربه 
کارى در فودکورت برج آميتاژ 

با حقوق عالی و مزایا نيازمندیم. 

٠٩٣٩١٩٩٧٩٠٢
٩٥٢٩٣٣٩٣/ ف

 �به همMار� تعداد
3ارگر آقا متاهل
جهت کار در رستوران 

نيازمندیم آدرس بين ميدان 
تلویزیون و ميدان پارک ملت

 رستوران معين دربارى
٩٥٢٩٤٥٣٤/ ف 

به �< خانم صندوقدار 
با روابط اجتماع� باال

نيازمندیم محدوده بلوار وکيل آباد
٠٩١٢٨٤٧٢٠٢٢

٩٥٢٩٧٦٢٧/ ف

به �< فر3ار ماهر
اغذیه با روابط عمومی باال 
نيازمندیم. محدوده گلشهر

٠٩٣٩٥٢٣٠٢٤٩
٩٥٢٩٦٩٧٦/ ف

تعداد� سالن دار 
به صورت پاره وقت   

وکيل آباد ٠٩١٥٦١٨٥٠٧٩
٩٥٢٩٥٣٠٣/ ف

استخدام 
١-ميزبان باتجربه با ظاهر و 

برخورد مناسب
 ٢- نيروى خدمات جهت سالن 

مراجعه حضورى 
راهنمایی ١٨ رستوران آبنوس

  ساعت مراجعه ١٢ الی ١۶ 
٩٥٢٩٦٩٥٧/ ف

به �< نفر خميرگير
 و پيتزازن و �< سالندار 

تمام وقت نيازمندیم 
٣٢٥١٧٠٧١-٠٩٣٠١٩٤٤٧٢٠

٩٥٢٩٧٤٤٠/ ف

به تعداد� خانم 
جهت رستوران نيازمند�م   

٣٧٦٣٤٤٠٠
٩٥٢٩٧٠٩٠/ ف

ظرفشو�، 3م< آشپز نيازمند�م
مراجعه حضورى 

بلوار فردوسی نبش فردوسی ٨ 
 کترینگ آل رضا 

٩٥٢٩٥٩٩١/ ف

3ارگر ساده آقا جهت 3ار 
در رستوران فست فود

نيازمندیم محدوده بلوار وکيل آباد
٠٩١٢٨٤٧٢٠٢٢

٩٥٢٩٧٦٢٣/ ف

به �< نفر فر3ار 
سالن  نفر  یک  و  ماهر  ساندویچی 
محدوده  نيازمندیم(  باتجربه  دار 

٠٩١٥٣٠٢٤٠٠٢جانباز) 
٩٥٢٩٧٣٧٢/ ف

3اف� شاپ پروما
استخدام می کند

 ١- ميزبان ٢- کافی من
٩٥٢٩٧٥٧٧/ ف٠٩١٥٧٦٧٢٧٢٣

به �< 3ارگر خانم 
جهت کار در کباب و حليم بينالود 

نيازمندیم نبش خيام ۵٠
٩٥٢٩٦٧٠٩/ ف٠٩٣٥٥٩٣٧٥٨٢

به �< سالن دار و 
گارسون 

با سابقه کار جهت کار در 
رستوران نيازمندیم 

ساعت کار ٨,٣٠ الی ٣٠,١۶ 
حقوق قانون کار 

چهارراه خيام، دستغيب ٢٨ 
فرهاد ٢٧ رستوران اروین 

٠٩٣٩١٩٩٧٩٠٢
٩٥٢٩٣٤٠٤/ ف

به تعداد� نيرو� آشپزخانه 
کارگر ساده ،صندوقدار 

نيازمندیم نبش فکورى ١٣ 
 رستوران اساطير

٩٥٢٩٤٥٥٥/ ف

به �< همMار عالقمند به 
3ار 3اف� شاپ نيازمند�م  

٠٩٣٨٦١٢٠١٠٠
٩٥٢٩٦٣٩٨/ ف

به �< فر3ارنيمه ماهر
جهت کار در ساندویچی نيازمندیم.

مراجعه حضورى
٠٩١٥٤٧٧٢٥٣٦

٩٥٢٩٧٣٢٠/ پ

فست فود نارسيس 
به افراد زیر نيازمند است 

١- پيتزازن حرفه اى
٢- فرکار حرفه اى 

ساعت کارى
 ١١ الی ١٢:٣٠ شب 

 آدرس: بين سيدضی ٣١ و ٣٣ 

٩٥٢٩٧٦٣٩/ م

هتل ٤ ستاره 
استخدام می نماید: 

مدیر داخلی آقا پيتزازن 
رزرواسيون تاسيسات و کافی من

مرتبط  کارى  سابقه  با  موارد  کليه 
مراجعه حضورى: از ساعت ١٠ الی ١٧ 

خيابان شيرازى بين شيرازى
 ١٧ و ١٩ هتل تارا 

 

٩٥٢٩٣٦٩٥/ ف

هتل نما� هشتم 
شيفت صبح خانم 
خانه دار- البی من
 کانتررزرو خانم 

نيازمند است
 خيابان عنصرى غربی ١٣ 

٠٩١٢٩٣٨١٣٣٩
٩٥٢٩٧٣٩٧/ ف

به تعداد� آشپز 
ماهر 

و ساالدزن ماهر با حقوق 
توافقی نيازمندیم نبش 

پيروزى ٩ پالک ٣
٠٩٣٠٣٤٩١٨٠٩

٩٥٢٩٧٢٤٤/ ف

به �< آقا جهت پذ�رش
شيفت شب نيازمند�م 

مراجعه حضورى: خيابان خسروى نو 
 سرشور ٢۵ صاحب کار 

٩٥٢٩٧٠٠٨/ ف

3ار در هتل
جهت پذیرش و رزرواسيون نيرو 

نيازمندیم
٣٨٥٥٢٩٥٥

٩٥٢٩٧٥٣٥/ ف

هتل پارسه 
کمک آشپز و ظرفشوى استخدام 

می کند مراجعه حضورى
  فلکه برق انتهاى بهار ٩ 

٩٥٢٩٧٤٧٦/ ف

٩٥٢٩٧٧٥٧/ ف

به تعداد� خانم و آقا پذ�رش
با  حداقل  دار  خانه   - رزرواسيون 
یک سال سابقه کار جهت کار در هتل 

٣٧٤٢٦١٣٩نيازمندیم 

هتل آپارتمان ميالد
پذیرش روز و رزرواسيون 

باتجربه نيازمندیم 
 حضورى: بين نواب ١٣ و ١۵

٩٥٢٩٧٥٩٦/ ف

به �< نفر آشنا 
به امور تاسيسات هتل 

نيازمندیم تماس: ٩ تا ١۶ 
٠٩٣٥٨٠٩١٩٩٤

٩٥٢٩٧٤٠٨/ ر

استخــدام

امالt حومه مشهد

 خر�د  و فروش
�صنعت� 3شاورز

آرا�شگر

آشپز و شير�ن� پز

امور هتل

اموررستوران

tخر�د و فروش امال

٩٥٢٩٥٢٥٩/ ف


