
يكشنبه ١٩ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٣
٣٨

معاوضه زمين- فالح� 
١٠٢٠متر، سند تک برگی 

 نصف نقد، نصف ملک 
٠٩١٥٣٠٨٨٠١٢

٩٥٢٩٦٦٧١/ ف

خر$د فروش 
طرقبه

زمينهاى ویالیی 
شهرک ارغوان

۶دانگ- با پروانه
٠٩١٥١١٠٣٢٢١

٣٤٢٢٤٢٠٠ بزازان
٩٥٣٠٣١١٠/ ق

سه راه فردوس�
مجتمع گلها، ۵٠٠ متر، آب ،برق، 

سندملکی ،فی ۶۵ م 

٩٥٣٠٣٣٢٨/ خ٠٩١٥٥١٣٤٠٨٠

شاند$ز 
خر$د -فروش

مسکونی، باغ، ویال، زمين
پوررضا  

٠٩١٥١١٣٥٥٦٥
٩٥٢٨٨١٧٢/ ش

خر$دار فور' باغ، و$ال 
بدون واسطه یا معاوضه باتجارى 
٠٩١٥١١٦٢١٤٠          
٠٩٣٥١١٦٢١٤٠  

٩٥٢٣٦١٨٤/ ط

باغچه١٢م
۵٠٠متر درمنطقه تفریحی زرخوان
٧٠٠مترى ١٧م یامعاوضه با ماشين

٩٥٢٠٦٦٠٤/ ق٠٩٣٠١١٠٢٣٠٠

گلبهار -٣٥٠٠ متر زمين 
با آب و موقعيت عالی فروش یا 

معاوضه با ماشين مدل باال 
٠٩١٥٩٨١٨٦١٩-٣٨٣٢٦٩٦٩

٩٥٢٩٤٠١٣/ ش

گلبهار 
٢۵٠٠ متر باغ - ٣ نبش 

 ۴۵ دقيقه آب - فنس کشی 
٠٩١٥٥٥٩٢٢٧٦

٩٥٢٩٦٠٤٥/ ش

;اهو-شيرحصار-دولت آباد 
خرید و فروش - کليه ارگانها 
َمِلکی ٠٩١٥٣١٧٨٣٧١

٩٤٤٢٩٤٨٠/ ش

باغ و$ال 
١٢٠٠متر 

 دوردیوار، آجرنما 
آالچيق، استخر
 سنگ فرش 

درختان ميوه نورپردازى
 آبيارى قطره اى 
کنتور آب و برق

٠٩١٥٦٩٠١٣٠٢ 
٩٥٣٠٣٣٠٢/ ق

 مغازه ٦٠متر
 داراى ١٢٠متر تجارى دائم ١٣۴متر 
مطهرى  در  واقع  ملک  پشت  انبار 

٠٩٣٠٤٤٢٨٧٠٠ شمالی یک
٩٥٢٣٢١٧٥/ م

ميثاق ٤٩ فالح� ٥٠/١٢
دفتر کار ۵٠ مترى ،تجارى دائم 

صفر ، با امکانات کامل 
٩٥٣٠٣١١٧/ پ٠٩٣٥٢٥٥٣٠٩٣

 مجتمع 

ا;سين
 قاسم آباد، چهارراه مخابرات
یک باب مغازه، ١٣,۵متر 
تجارى، صنف طال و جواهر 

فی ۴۵٠م نقدى 
معاوضه با آپارتمان

٠٩٣٠٣٠٤٢٤٣٠ 
٩٥٣٠٠٠٩٣/ ق

انبار موادغذا$�
١١٠٠متر+ ٢٠٠متر فضاى ادارى

کارخانه  مقابل  کالت  جاده  حاشيه 
٠٩٣٠٤٤٢٨٧٠٠ جامعه

٩٥٢٣٢١٨٥/ م

فروش 
مغازه

ميدان صاحب الزمان
از ۶٨ تا ١٢٠ متر

دهنه ۶ متر
ارتفاع سقف ۵ متر

آماده تحویل
داراى انبارى

و پارکينگ
با شرایط

نقد و اقساط
 ۴٨ ماهه

٣٨٠٨٣٦١٢
٩٥٢٨٦٣١٦/ ق

گلبهار
حدود ۵٠٠مترزمين با ٨٠٠متر 

پروانه تجارى    ٠٩١٥٩٨١٨٦١٩
٩٥٢٦٩٦٨٢/ ش٠٩١٥٣١٦٠١٣٢

رحمانيه- مغازه نانوا$�
٩٠متر با ٣٠متر حياط خلوت

 ١٠ کيسه پخت و تجهيزات کامل
٠٩١٥١١٦٤٥٤٠

٩٥٣٠٣٤٦٢/ پ

فRور' ٤٥
۴٨متر ٢کله با حاشيه ۵,۵ 

فی ٣١٢م معاوضه با آپارتمان
٠٩٣٦٦٢٠١٣١٠

٩٥٣٠٢٩٦٥/ ق

فRور' ٤٥
ساخت  پروانه  ٢۶٢متر  ١٠۵متر 
با گودبردارى معاوضه با آپارتمان

٠٩٣٦٦٢٠١٣١٠
٩٥٣٠٢٩٦٧/ ق

 خر$دار ملG تجار'
 و ;ار' تا ٦٠متر 
 تا یک ميليارد و دویست 

ميليون تومان
 ٢٠ الی ٣٠متر تجارى

 و ٣٠متر دفتر کار،
 موقعيت خوب در محدوده 

پيروزى، هاشميه، رضاشهر، 
صياد، بلوارمعلم، امامت و 
فرامرز عباسی نيازمندیم.

٣٨٦٥٣٣٧١ 
٠٩١٥٣٢١٤٧٤٣

٩٥٣٠٣٥٥٥/ ب

فروش مجوز ساخت و ساز 
٢٠ متر تجارى و ١٢٠ متر 
مسکونی تمام نقاط مشهد

٠٩٣٣٠٣٩٢١٥٦
٩٥٣٠٠٤٦١/ ر

١٢واحد آپارتمان 
صفر موقعيت ادار'
با کاربرى مسکونی حاشيه 

آزادى جنب فضاى سبز 
استقالل بفروش ميرسد. از 
مشاورین امالک فعال دعوت 

به همکارى ميگردد
٠٩١٥٣١٥٢٣٠١

٩٥٢٨٨٩٧٢/ ق

مغازه 
واقع در چهارراه خسروى فروشی 

یا معاوضه 
٠٩١٢١٣٦٣٣٤٦

٩٥٣٠١٥٢٥/ ر

فروش 
مغازه

در نزدیکترین 
مجتمع تجارى
 به حرم مطهر

( با شرایط ویژه) 
آماده تحویل 

٢۵% نقد الباقی 
اقساط ۴٨ ماه

٣٨٠٨٣٦١٢
٩٥٢٨٦٣٠١/ ق

فروش فور'- مغازه 
٢٤ متر' ;يان سنتر ٢ 
 طبقه دوم- موقعيت مکانی 

عالی- مترى٢۵م تومان 
 تلفن تماس 

٠٩٠٢٣٩٣٧٣٢٨
   ساعات پاسخگویی

 ١٢ الی ١۴
٩٥٢٣٦٩١٦/ ق

٩٥٢٨٨٣٠٦/ ف

فروش� 
حاشيه بلوار اند$شه

قابل توجه
 بانکها موسسات و غيره 

١١۵ متر مغازه ملکی ششدانگ 
نبش چهارراه اصلی

 با قابليت ساخت ۴ طبقه 
٠٩١٥١١٠٥٤٣٦

قابل توجه بانG ها ، 
موسسات ، رستوران و..

ملک تجارى مسکونی فروشی 
واقع در مرکز مجتمع هاى 

آپارتمانی و منطقه پر ازدحام 
قاسم آباد- فاز تجارى حجاب 

٧٧ ساختمان درمانگاه- ٨١ متر 
همکف تجارى ٨١ مترزیر زمين 
و ٢ طبقه ٩٠ مترى با کف تماما 

ایزوگام و سنگ و دیوار ها تماما 
کاشی طرح سنگ با آسانسور

 فی ١/٣٠٠ ت 
٠٩١٥٣٠٣٧٦٨٦

٩٥٣٠٣٠٨٤/ پ

٩٥٢٥١٠٥٢/ د

;ارگزار 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

٥/٥هRتار زمين ;شاورز'
سند۶دانگ ملکی،٢٢ساعت آب مدار 

١٢،جاده چشمه گيالس،معاوضه
٠٩١٥١١٧٤٠١٠

٩٥٣٠٣٠٥٨/ پ

حاشيه ;مربند سبز 
١٣٠٠٠ متر با تمام امکانات جهت 
باربرى، کارگاه، مرغدارى و غيره..

٩٥٣٠١٠٢٩/ پ٠٩١٥١٢٥٠٥٧٢

 ملG صنعت� 
فروش� ز$ر قيمت 

 ۴۵٠ متر زمين
 ١٠٠متر سوله،برق سه فاز 
سه نبش، دورتا دور دیوارشده
 ٠٩٣٦٥٤٦٤٢٣٥

٩٥٢٩٩٩٩٦/ م

گاودار'، مرغدار'  
گلخانه 

زمين مناسب زعفران کارى 
٠٩٣٠٠٣٨٥١٤٣

٩٥٢٨٤٨٦٦/ ف

فور' به $G همRار ماهر خانم 
جهت کار در سالن آرایشی در 

محدوده کامياب نيازمندیم 
٠٩٩٠٦٣٠٦٩٦١

٩٥٣٠٣٢٠٨/ ف

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

٣٧٦١٢٢٢٥می نماید. 
٩٥٢٦٢١٥٧/ ف

$G نفر شاگرد $ا ;ارآموز
جهت کار در آرایشگاه آقایان 

نيازمندیم ٣٨٨٤٢٤٨٧
٩٥٣٠٣١٥٩/ ف

به $G ميRاپ ;ار ماهر 
جهت کار در سالن زیبایی در نيشابور 
نيازمندیم با بستن قرارداد چند ساله 

٠٩١٥٧٧٣٩٣٦٢
٩٥٣٠٠٩٠٩/ ف

اجاره صندل� 
در سالن زیبایی واقع در هاشميه 

٠٩٣٨١٥٥٢٠٩٦
٩٥٢٩٨٣٢٧/ ف

به چند اپيالسيون ;ار 
ماهر نيازمند$م   

٠٩٣٧٥٧٨٠٥٢٦
٩٥٣٠٢٦٤١/ ف

تعداد' همRار ماهرآقا
نيازمندیم احمدآباد بعثت روبرو 

هایپر مارکت کوروش آرایشگاه رضا
٩٥٣٠٢٧١١/ ف٣٨٤٠٢٩٥٨

به $G ميRاپ آرتيست
 حرفه ا' نيازمند$م

 ٠٩٣٠٦٧٣٩٠٢٠
٩٥٣٠٣١١١/ ل٠٩١٥٧٩٧٣٦٥٠

مجموعه شير$ن� تبر$ز$ها
به تعدادى بردست ترکار و خشک 
کار نيازمندیم محدوده قاسم آباد

٣٥٢٤٥١٦٢
٩٥٢٩٦٨٥٠/ ف

به $G فر;ار ماهر
محدوده آزادشهر نيازمندیم

 ٠٩١٥٥٠٣٨١٧٣
٩٥٣٠٢٦٣٢/ ل٣٦٠٨٦٤٩٨

;يG ساز و تر;ار 
شير$ن� پز'

بيمه+ عيدى+ مرخصی+ پاداش 
 هفت تير٢٩- زیرزمين مسجد

٩٥٢٩٣٦٠٤/ ق

به $G آشپز ماهر نيازمند$م 
بين صياد شيرازى ١۴ و ١۶ 

رستوران شهریار 
٠٩٣٣١٤٤١٢٦٢

٩٥٣٠٣٠٦٠/ ف

;مG آشپز ماهر  
 ترجيحا شهرستانی نيازمندیم

٩٥٣٠٣٠٨٨/ م٠٩١٥٠٦٤٠٧٨١ 

به تعداد' بردست تر;ار 
و ;ارگرساده آقا 

در کارگاه قنادى نيازمندیم 
٠٩٣٠٩٩٤٥٠٩٤

٩٥٣٠٠٤٠٢/ ف

تخته ;ار ماهر 
نيازمند$م 

٨ ساعت کار ١,١٠٠م تومان 
٠٩٣٨٢٢٠٦٦٦٧

٩٥٣٠٣٣١١/ ف

به $G آشپز خانم 
داراى سابقه کار جهت کار در 

آشکده نيازمندیم. 
٩٥٣٠٢٨٢٧/ ف٠٩١٥٧١٥٤٨٦٤

به چند نفر سالن دار 
خانم باتجربه

جهت کار در رستوران نيازمندیم 
ساعت کار ١٠ الی ٣٠:١۶

 حقوق ۵۵٠ الی ۶٠٠ 
بين معلم ٢١ و ٢٣

 رستوران حاج صفر
٠٩١٥٣٠٠٨٦٥٢

٩٥٣٠١٥١٦/ ف

به تعداد' ;ارگر آقا 
آشنا به امور آشپزخانه 

نيازمندیم 
٠٩٣٩٥٣٣٤٤٠٥

٩٥٣٠٢٦٦٥/ ف

به دو نفر و$ز$تور خانم و آقا 
با روابط عمومی باال بصورت

 تمام وقت نيازمندیم 
٠٩١٥٠٢٨٣٨٤٨

٩٥٣٠١٥٥٥/ ف

$G  فست فود
زنجيره ا' معتبر 

جهت تکميل کادر پرسنلی خود
 به تعدادى کانتردار خانم 
نياز داردساعت تماس ١١ الی ١٧ 

بين وکيل آباد ٢٣ و ٢۵ 
خانه برگر

٠٩٣٣٠٨٤٠٧٢٧
٩٥٣٠٢٦٠٠/ ف

به $G فر;ار ماهر باتجربه 
محدوده قاسم آباد نيازمندیم 

٠٩١٥٧٦٢٤٧١١
٩٥٣٠٣٤٣٩/ ف

به تعداد' نيرو' خدمات�
سالن و کمک آشپز و ظرفشوى 

نيازمندیم
٠٩١٥٨٢٤٥١٨٦

٩٥٣٠٣١٣٢/ ف

به چند نفر 
خانم و آقا 

با سابقه کار جهت کار با کانتر 
غذا در فود کورت برج آرميتاژ 

گلشن نيازمندیم. 
ساعت تماس ١١ الی ١۶ 

ساعت مراجعه ١٩ الی ٢٢ 
چهارراه خيام، دستغيب ٢٨ 

فرهاد ٢٧، اروین

٠٩٣٥٤١٦٨٦٨٧
٩٥٣٠٢٣٧٥/ ق

به $G خانم صندوقدار 
آشنا به نرم افزار آیا

و به ٢ نفر ظرفشوى یک نفر خانم 
و یک نفر آقا ترجيحا شهرستانی 
نيازمندیم امام رضا ۵ چهنو ١,١ 

هتل آپارتمان نعيم
 ٣٢٢٥٩٧٥٤
٣٢٢٣٦١٠٨

٩٥٣٠٣٢٨٥/ ف

آشپز ماهر
جهت کار در کترینگ نيازمندیم

٠٩١٥٥٢٨٦٠٣٠
٩٥٣٠١٠٦٦/ پ

به $G شاگرد آشپز جوان 
نيازمند$م

جهت کار در فست فود سيب زمينی
٠٩٣٥٤٤٢٠١٠٢

٩٥٣٠٣٤٢٧/ ف

به $G خانم 
جهت پشتيبانی سایت 

و شبکه هاى اجتماعی و 
باشگاه مشتریان با سابقه 

کار جهت کترینگ غذاى 
اروین نيازمندیم. 

ساعت تماس ١٢ الی ١۶
ساعت مراجعه ١٩ الی ٢٢

چهارراه خيام، دستغيب  ٢٨  
فرهاد ٢٧، اروین 

٠٩٣٩١٩٩٧٩٠٢
٩٥٣٠٢٣٨١/ ق

٩٥٣٠١٤٠٨/ ف

پيG موتور' 
جهت کار در فست فود بلوار هدایت 

بين ٢٨ و ٣٠ پيتزا شب روز
  مراجعه:١٩ الی ٢٣

به چند نفر نيرو و ;اف� من 
جهت کار در کافی شاپ 

نيازمندیم 
٠٩٣٧٥٣٧٣٣٧٠

٩٥٣٠٣٤٢٣/ ف

به $G آشپز
 و تخته ;ار ماهر 

و یک سالن دار خانم
 جهت کاردر رستوران
 زائرسراى کشتيرانی

 واقع در سجاد ميالد ٨ نيازمندیم 
مراجعه حضورى 

٠٩٣٨١٨٥٩٥٣٤
٩٥٣٠٢٦٠٥/ ف

;ارگر ساده
نيازمندیم  آشپزخانه  کار  به  آشنا 
خيابان دانشگاه بين ۶ و ٨ مراجعه 

 حضورى ساعت ١٠ الی ١۶
٩٥٣٠٢٧١٤/ ف

به $G ;باب گير حرفه ا'  
٢شيفت نيازمند$م   

٠٩٣٦١٢١٢٣٠٩
٩٥٣٠٢١٨٤/ ف

رستوران رضائ� 
(در$ادل) 

استخدام آقا- خانم 
با حداقل ٣ سال سابقه کار 
مراجعه حضورى ١٠ تا ١٢ صبح
 چهارراه زرینه- نبش کاشانی ١٩

٩٥٣٠٣٥٤٤/ م

٩٥٣٠٣١٤٨/ د

به $G نفر ;ارگر ساده
جهت کار در رستوران نيازمندیم.
فرامرز عباسی بين ١ و ٣ رستوران ترنج

٣٦٠٤٥٤٨٧

رستوران ;اخ
سالن دار جوان نيازمند است. 
حضورى: بين فلسطين ٩ و ٢١ 
 شيفت ٩ الی ١٧ و ١۶ الی ٢۴

٩٥٣٠٣٥٧٢/ م

به تعداد' سالن دار 
خانم (گارسون)
باسابقه کارى جهت 

کاردررستوران نيازمندیم
(منزل محدوده قاسم آباد)

٠٩٣٥٤٧٤٧١٦٠
٩٥٣٠٢٦٥٥/ ق

به صندوقدار 
خانم 

با روابط عمومی باال و سابقه 
کار جهت کار در فود کورت 

برج آرميتاژ نيازمندیم. 
ساعت تماس ١١ الی ١۶ 
ساعت مراجعه ١٩ الی ٢٢

چهارراه خيام، دستغيب ٢٨ 
فرهاد ٢٧، اروین 

٠٩٣٥٤١٦٨٦٨٧
٩٥٣٠٢٣٦٥/ ق

فست فود فاردفود
خانم جهت صندوق و کانتر

(تحویل غذا)
 با ضامن معتبر نيازمندیم 

با سرویس برگشت 
ساعت ١٢ الی  ١٨

بلوار وکيل آباد
نبش جالل آل احمد ۶

٩٥٢٩٩٠١١/ خ

;ارگر تا مد$ر فعال باهوش
 و سختRوش نيازمند$م

 حضورى : جوجه کباب گراناز نبش
وکيل آباد ٧٧ ٠٩١٥١١٥٥٨٥٠

٩٥٢٧٤٢١٠/ ف

به چند نفر آشپز
 و ;مG آشپز 

و تخته کار حرفه اى نيازمندیم 
٩٥٣٠١٤٩٢/ ف٠٩١٥١٥٨٥٧٧٦

به دو نفر 
تخته ;ار 

جهت کار در کبابی و 
آشپزخانه نيازمندیم. 

ساعت تماس ١١ الی ١۶ 
ساعت مراجعه ١٩ الی ٢٢ 

چهارراه خيام، دستغيب 
٢٨، فرهاد ٢٧، اروین 

٠٩٣٩١٩٩٧٩٠٢
٩٥٣٠٢٣٤٨/ ق

به $G نفر نيرو' ليسانس 
هتل  پذیرش  در  کار  جهت  آقا 
نيازمندیم ساعت تماس ٩صبح الی ١۵

٠٩٣٨٠٥٣٢٢٨٥
٩٥٢٩٩٧٦٤/ ف

آموزش
هتلدارى ، گردشگرى
٠٩١٥٥٠٢٠٢٧٥-٣٨٩٢٣٥٩٠

٩٥٢٧٥٦١١/ ل

$G نفر ظرفشو' خانم
 و ٢ نفر آقا جهت خدمات 

و رستوران هتل 
نيازمندیم

 آخوند خراسانی ٢۴ 
هتل آپارتمان درسا

 

٩٥٣٠٠٦٢٣/ ف

به تعداد'
 مهماندار آقا
با ظاهر مناسب

 و سابقه کار مفيد 
در یک رستوران لوکس 

نيازمندیم 
٠٩٠١٦٦٥٠٨٠٦

٩٥٣٠١٩٠٤/ ف

هتل آپارتمان پا$تخت 
پذیرش روز و شب باتجربه 
ميزبان باتجربه نيازمندیم. 

 مراجعه حضورى امام رضاى یک 
٩٥٣٠٣٠٤٧/ ف

به $G نيرو' 
پذ$رش هتل

جهت شيفت شب مسلط به 
زبان عربی داراى سابقه کار 
نيازمندیم مراجعه حضورى :

مقابل سرشور ٢١ 
هتل آپارتمان باران

 ساعت مراجعه ١٢ الی ١٩
٩٥٣٠٣١٧٤/ ف 

٩٥٣٠٣٢٢٧/ ف

به تعداد' خانم و آقا پذ$رش
رزرواسيون - خانه دار حداقل با 

یک سال سابقه کار جهت کار در هتل 
نيازمندیم ٣٧٤٢٦١٣٩

استخدام 
١- پذیرشگر
 ٢- آشپز 

امام رضا ٢۴ 
 هتل پارميدا

٩٥٢٩٨٩٥٨/ ف

استخــدام خر$د و فروش باغ و و$ال

خر$د و فروش تجار'
و ادار'

 خر$د  و فروش
صنعت� ;شاورز'

آرا$شگر

آشپز و شير$ن� پز

امور هتل

اموررستوران


