
چهارشنبه ٢٢ دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٥
٤٢

فروش نوساز 
طرقبه گلستان 

عقب نشينی شده 
مقابل امامزاده 

یاسر ناصر طبقه 
دوم فروشی با سند 

ششدانگ ملک جدید 
حدود ٧٠ متر زیربنا 
با امتيازات و رهن و 

اجاره مغازه پایين ۴۵ 
متر تجارى دائم یا فقط 
اجاره به مدت ٣٠ ماه 
٠٩١٥٥٢١١٠٤٨

٩٥٣٠٥٨٣٩/ ف

باغ و و�ال
٣٠٠٠ متر، ٧۵ متر حاشيه جاده 
دور   ، بنا  متر   ٧٠ ممر،   ٢ قدیم 
آب  استخر،  مجوز  با  سنگ  دیوار 
و برق کامال مشجر منطقه ویالیی و 
خوش آب و هوا معاوضه با کارگاه 

صنعتی حاشيه توس و سنتو
٠٩١٥١٥٦٨٣١٩

٩٥٣٠٣٢٠٤/ ف

شاند�ز 
خر�د -فروش

مسکونی، باغ، ویال، زمين
پوررضا  

٠٩١٥١١٣٥٥٦٥
٩٥٢٨٨١٧٢/ ش

قابل توجه 
3ارخانه ها، شر3ت ها

نمایندگی ها ، وکالء 
فروش ششدانگ یک باب 

آپارتمان تجارى خيابان
 امام خمينی چهارراه لشگر 

به طرف ميدان ده دى مجتمع 
تجارى آسيا طبقه ٣ مساحت 

۵۴ مترمربع داراى آسانسور 
دو خط تلفن آب و برق و گاز مستقل 

٣٦٠٥٥٥٠٦
٣٦٠٥٥٥٠٧

٩٥٣٠٢٧٠٦/ ف

فروش مغازه 
�ا معاوضه با آپارتمان 

هفده شهریور پاساژآسيا طبقه منهاى ١ 
٠٩١٥٩١٣٤٣٤٧

٩٥٣٠٢٩٤٨/ ط

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
٠٩٠٢٥١٣٨٠٨٣

٩٥٢٨٦٣١٦/ ق

انبار موادغذا��
١١٠٠متر+ ٢٠٠متر فضاى ادارى

کارخانه  مقابل  کالت  جاده  حاشيه 
٠٩٣٠٤٤٢٨٧٠٠ جامعه

٩٥٢٣٢١٨٥/ م

3و� امير
(٢٠ مترى یزدان دوست) ٢٠ متر مغازه
 تجارى- فروش یا معاوضه با واحد

توافقی ٠٩١٥٨١٦٤٩٠١
٩٥٣٠٣٦٨٧/ ف

��< باب مغازه تجار
واقع در ابتداى خيابان شيرازى بازار 
بزرگ غدیر جنب صحن غدیر به فروش 

می رسد ٠٩١٥٣١٣٣٣٤٠
٩٥٢٩٨٩٩٤/ ف

فور� فور� سوئيت واقع در خيابان 
فروش  به  رضوى  شارستان  و  نواب 

می رسد ٠٩٣٨٩٤٩٩٣٤٧
٠٩٣٩٠٨٨٠٥٦٦

٩٥٣٠٤٣٢٠/ ف

فروش فور� قاسم آباد 
بازار محله اد�ب ٤١

١٠٠ متر تجارى ٢۶٠ م
٩٥٣٠٣٨١٥/ ف٠٩١٥٣١٨١٦٨١

بازار ملل ، طبقه١+
(٢٠متر مغازه آماده تحویل صفر) 
فقط فروش یا معاوضه با خودرو تا 

٣٠٠٠٩١٥١١١١٠٥٧ م
٩٥٢٩٨٣٦٤/ ل

 �مجتمع تجار
ا3سون فاز ٢

 طبقه منفی یک ،
 شرایط عالی نقد و اقساط 

مترى ۴ م زیرقيمت روز

٠٩١٥٥٧٩٦١٢٧
٩٥٣٠٦٣٠٦/ ف

رحمانيه-٧٥متر
مناسب هایپر در بهترین نقطه 

رحمانيه به فروش می رسد.
٠٩١٥١١٦٤٥٤٠

٩٥٣٠٢٤٩٠/ پ

�مغازه ٢٠ متر
واقع در پاساژ بهشت 

موقعيت عالی ، نبش مصلی ١
٩٥٢٩٧١٥٠/ ل٣٢٥٠٣٤٠٩

مغازه فروش� 
در مجتمع تجارى آرمان خيابان 

نواب صفوى، طبقه ١+، روبه رو 
پله برقی، متراژ ٢١,۵متر  

 MDF دکوراسيون
فروش یا معاوضه با ملک 

٠٩١٥١٢٥٤٤٧٥
٠٩١٥٥١٩٤٣٢٣

٩٥٣٠٦٢٣٥/ ف

 �فروش مغازه تجار
حاشيه بلوار خيام شمالی 

۵۵ متر- مترى ٩ م 
٠٩١٥٨٠٣٣٦٤٣

٩٥٣٠١٥٢٤/ ف

برج آلتون
فروش-معاوضه

٣٢,۵ متر- طبقه دوم 
موقعيت عالی

٠٩١٥١٦٤٦٣٩٢
٩٥٣٠٤٧٨٢/ ج

چهارراه مقدم 
فرودگاه 

بين پرو�ن اعتصام� ٣٣ و ٣٥
سرقفلی یک باب مغازه تجارى 
دائم ٢۴ متر با امتيازات مجزا، 

آب ، برق ، گاز و تلفن 
به فروش می رسد .

٠٩١٥٣١١٠٩٥٨
٩٥٣٠٤٩٩٢/ ف

مغازه 
تجار� دائم
فروش اقساطی بلندمدت 

یا معاوضه 
فول امکانات

 سند ششدانگ ملکی
 پارکينگ آسانسور

٠٩٣٦٣٢٢٥١٢٧
٩٥٢٧١٧٥٨/ ف

واحد 3وچ< ز�رف�
 واقع در برج سامان 

حاشيه بلوار آزادى با امکانات کامل 
طبقه ٨+ ٠٩١٥٩٠٩٨١٦٢

٩٥٣٠٣٦٩٤/ ف

ا3از�ون درآمد مستغالت� فروش 
مل< تجار� دائم در رضاشهر

٢١٠ متر زیر بنا کامال بهداشتی 
٢ممر داراى پایان کار تجارى سند 
ششدانگ اجاره ماهيانه دریافتی 

در حال حاضر ٣ م با افزایش 
ساليانه ٢٠درصد فی مترى ٢م 

٠٩١٥١١٦٠٩٤٦
٩٥٣٠٥٢٣٦/ ف

١٨مترتجار� حرم مطهر
خيابان شيرازى تحویل٩۶ دور 

ووید شرایط مجتمع یا نقد زیرفی
٠٩١٥٥١٩٢٠٧٣

٩٥٣٠٣٧٨٢/ ق

٩٥٣٠٤٠٢٧/ ف

مل�L در الماس شرق 
بهارستان ١ 

زیرزمين و همکف انبارى+ 
٢واحد تجارى ادارى در 

٩۵٠مترزیربنا با ٩٠درصد 
پيشرفت فيزیکی به فروش 

می رسد 
٠٩١٥٥١٣٩٨٨١

٢٠٠ متر مغازه ششدانگ
٨×٢۵ - ٢ممر بين شاهد ۵٩ و 

۶١ - ١,١٠٠ميليارد
٣٦٢٢٧٦٣٤-٠٩١٥٥٢١٤٢٣٩

٩٥٣٠٥٠٠٩/ ف

٩٥٢٩٩٧٥١/ ف

آ3سون هفده شهر�ور 
واحد تجارى طبقه همکف زیر 

قيمت واقعی به فروش می رسد 
٠٩١٥١١٥٧٨٨٩-٣٧٣١١٠٧٠

فروش 
مغازه

در نزدیکترین 
مجتمع تجارى
 به حرم مطهر

( با شرایط ویژه) 
آماده تحویل 

٢۵% نقد الباقی 
اقساط ۴٨ ماه

٣٨٠٨٣٦١٢
٠٩٠٢٥١٣٨٠٨٣

٩٥٢٨٦٣٠١/ ق

٩٥٢٧١٧٥٤/ ف

فروش 
�دفتر ادار
فول امکانات 

پارکينگ آسانسور 
سند ششدانگ ملکی 

٠٩١٥٤٠٠٤٩١٥
٣٧١٣٣٠٢٨

حاشيه هنرستان
 ۴۵ متر همکف + ١١٠ متر 
زیرزمين  ارتفاع ۵ متر فوق 
شيک موقعيت عالی اوایل 
هنرستان٢,٢٠٠ميليارد 
معاوضه با آپارتمان و زمين

 جهت ساخت
قاسمی ٠٩١٥٧١٧٧٤٩٨

٩٥٣٠٥١٥٧/ ق

 �مغازه مجتمع تجار
آرميتاژ طبرس�

۵٠٠ مترى حرم مطهر ١٣ متر 
طبقه منفی یک، سند به نام 
دکور، اسپيلت، سقف کاذب 

زیر فی منطقه فقط ١۴۵ م 
٠٩١٥٥٠١٥٣٠١

٩٥٣٠٥١٥٢/ ر

فروش 
 �فور

یک باب مغازه با سند و تجارى 
دائم واقع در فاز تجارى 
رودکی شمالی رضاشهر 

٠٩١٥٣٠٦٤٩٥٦
٩٥٣٠٤٧٢٦/ ف

تجار� حاشيه امام رضا
۵۵٠ زمين سه نبش 

امام رضا ٧٢ و ٧۴
٩٥٣٠٤٣١٤/ ر٠٩١٥٥١٤٨٥٠٠

حاشيه معلم
 ۴ دهنه  دوکله،  دائم  تجارى  متر   ۴٠

متر موقعيت عالی مترى ١۵ ميليون
٠٩٣٨٢٠١٥٧٤٨

٩٥٣٠٤٣٦٣/ ر

 �فروش تجار
١۶۴ متر، نيم طبقه

 زیرزمين خيابان
 صاحب الزمان

بين منوچهرى و طاهرى 
٠٩١٥٥٠٣٣٥٢٨

٩٥٣٠٥٠٩٧/ ف

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

اول سرقفلی معاوضه و نقدى  
٠٩٣٩٥٢٢٧٦٩٢

٩٥١٩٨٣٣٨/ ف

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

٠٩٣٠٤٤٢٨٧٠٠ شمالی یک
٩٥٢٣٢١٧٥/ م

 �مطب ٧٠متر
آزادشهر، استقالل ۵ 

٩٥٣٠٥٣٩١/ ف٠٩١٥٥١٧٩٥٧٠

مجتمع ا3سين قاسم آباد
مغازه تجارى دو نبش طبقه سوم 

قيمت توافقی
٠٩١٥١٢٥١٩٨٤

٩٥٣٠٥٢١٠/ ق

سرقفل� �< دربند مغازه 
به مساحت ۵۵ متر و ٣٢ متر بالکن

فروش  به  فرودگاه  بلوار  حاشيه   
٠٩١٥١٠٤٤٦٣٥می رسد 

٩٥٢٩٢٨٤٨/ م

حاشيه 3مربند سبز 
١٣٠٠٠ متر با تمام امکانات جهت 
باربرى، کارگاه، مرغدارى و غيره..

٩٥٣٠١٠٢٩/ پ٠٩١٥١٢٥٠٥٧٢

  �زمين ٤ هLتار
 محدوده گلبهار سند ششدانگ 

مترى ٢٠ هزار تومان
٩٥٢٩٦٧٧٣/ م ٠٩٣٨٠٧٥٥٨٨٠

�٥/٥هLتار زمين 3شاورز
سند۶دانگ ملکی،٢٢ساعت آب مدار 

١٢،جاده چشمه گيالس،معاوضه
٠٩١٥١١٧٤٠١٠

٩٥٣٠٣٠٥٨/ پ

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

نيشابور 
گاودار� با پروانه ٣٧ راس� 

٣٠٠٠ متر تکميل-معاوضه با مشهد 
٠٩١٥٥٥٩٢٢٧٦بلوار صبا 

٩٥٢٩٦١٨٧/ ش

�< مل< 
١٠٠٠متر به باال 

با مجوز تغيير کاربرى 
و پروانه بهره بردارى

 ترجيحا در شرق و شمال 
شرق مشهد خریداریم
٠٩٩٠٦٤٥٦٠٥٤

٩٥٢٩٥٤١٧/ ف

سالن ز�با�� گلدن رز 
جهت تکميل کادر خود به تعدادى 

پرسنل باتجربه و با سابقه کار 
نيازمندیم. 

براشينگ و شنيون کار، رنگ کار، 
ناخن کار (ترجيحا با مشترى)

 هرکات کار

موحدى ٠٩١٥٨٥٨٩٥١٩
٩٥٣٠٥٩٢٧/ ف

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

٣٧٦١٢٢٢٥می نماید. 
٩٥٢٦٢١٥٧/ ف

به شاگرد خانم 
نيازمندیم  سالن  در  کارى  تجربه  با 
ساعت کارى ١٢ تا ٢٠ سالن تاپ مدرن 

٣٨٧٦٨٠٦٠
٩٥٣٠٢٣٦٨/ ف

به نيرو� خانم 
جهت 3ار اپيالسيون
ميکاپ، شينيون و ماساژ 

جهت اجاره اتاق نيازمندیم

٣٨٤٧٢٨٣٨
٠٩٣٨٨٥٧٦٩٥٦

٩٥٣٠٥١٠٤/ ف

سالن ز�با��
به خانم حرفه اى در امور کوتاه و 

رنگ کار درصدى نيازمندیم
٠٩٣٠٥٥٥١٢١٦

٩٥٣٠٥٠٣٣/ ف

به �< ميLاپ آرتيست
 حرفه ا� نيازمند�م

 ٠٩٣٠٦٧٣٩٠٢٠
٩٥٣٠٣١١١/ ل٠٩١٥٧٩٧٣٦٥٠

اجاره صندل� و اتاق
جهت تمامی حرفه ها

 اجاره کابين اپيالسيون 
و خدمات پوست 

اجاره ميز ناخن
محدوده بلوار معلم، صدف
٠٩٣٥٢٧٠١٨٢٨

٩٥٣٠٤٥٩٣/ ف

به ٢ نفر آشپز و 
3م< نيازمند�م

 

٠٩١٥٥١٨٣٢٦٠
٩٥٣٠٤٤٩٥/ ف

سرآشپز رستوران� 
ماهر و باتجربه و توانایی باال 

و سابقه کار
 در رستوران هاى بزرگ 

جهت کار در شهر نيشابور 
نيازمندیم. 

٠٩٣٧٥٠٢٩٦٩٦
٩٥٣٠٥٠٩٦/ ر

به �< 3م< آشپز ماهر 
نيازمند�م  

 ٠٩١٥٠٠٤٠٥٠٦
٠٩١٥٨٩٣٩٧٢٠

٩٥٣٠٤٢٦٣/ ف

به تعداد� آشپز 
(سنت� و فرنگ�)

جهت کار در کارخانه غذایی با 
حقوق عالی و سرویس واقع 
در شهرک صنعتی نيازمندیم.

آدرس محل استخدام:
ميدان پارک- بزرگراه 
کالنترى- قبل از هتل 
پردیسان- تاالر تربيت.

حضور فقط با هماهنگی قبلی
٠٩٣٣٨٦٥٥٠٠١

٩٥٣٠٥٩٧٦/ ق

به �< استاد و بردست ماهر 
شير�ن� پز� نيازمند�م

محدوده مهرآباد
٠٩١٥٦٥٦٢٨٩٩

٩٥٣٠٦٢٢٠/ ف

به آشپز ماهر 
غذاى فرنگی و پيتزا نيازمندیم 

٩٥٣٠٥١٥٨/ ف٠٩٣٩٩٤٧٥٢٦٠

به تعداد� خانم نيمه وقت 
واستادکار در شيرینی پزى نيازمندیم 

٠٩١٥٤٠١٨٨٦١  محدوده گلشهر
بيات٠٩١٥٤٨٧٨١٨٤

٩٥٢٩٦٤٧٥/ ط

جهت مرغ بر�ان به �< 
بر�ون� پز نيازمند�م  

٠٩١٥٥٢٢٨٦٠٦
٩٥٣٠٥٨٤٤/ ف

به �< استاد تر3ار 
و کيک ساز ماهر و یک استاد 

خشک کار نيازمندیم 
٠٩١٥١٠٠٥٠٥٩

٩٥٣٠٦٣٠١/ ف

به �< 3ي< و 3لوچه زن 
ماهر نيازمند�م   

٠٩١٥٢١٥٣٣٧٢
٩٥٣٠٥١٢٧/ ف

3ارگر تا مد�ر فعال باهوش
 و سختLوش نيازمند�م

 حضورى : جوجه کباب گراناز نبش
وکيل آباد ٧٧ ٠٩١٥١١٥٥٨٥٠

٩٥٢٧٤٢١٠/ ف

�< 3تر�نگ 
معتبر

جهت تکميل کادر پرسنلی 
به افراد ذیل نيازمند 

است:
١-صندوقدار خانم مسلط 

به نرم افزار آس
٢-خانم جهت بسته بندى 

و تحویل غذا
تلفن تماس جهت 

هماهنگی:
٣٨٤٧٧١٤٠

٩٥٣٠٤٨٠٥/ ق

به �< شاطر ماهر
تنور� خانگ�   
 در اسرع وقت نيازمندیم

٩٥٣٠٤٨٢٦/ آ٠٩٣٥١٣٤٩٥٥٢ 

به چند سالن دار خانم و آقا
جهت کار در فست فود واقع 

در بلوار وکيل آباد نيازمندیم 
٠٩١٥١١٥٧٥٤٠

٩٥٣٠٥٥٧٣/ ف

٩٥٣٠٤٦٦٢/ ق

حقوق و 
مزا�ا� عال� 

به دو نفر تخته کار 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

رستوران ز�تون لبنان 
جهت تکميل کادر خود 

نيازمند افراد مجرب و متعهد 
با شرایط عالی

جهت قسمت هاى ذیل است 
دار  سالن  و  سالن  مدیر   -١

مسلط به زبان عربی
٢- صندوق دار مسلط به زبان 

عربی 
٣- نانوا

۴- پيک موتورى 
۵- تراک پخش کن و صدا زن 

جهت درب ورودى 

تلفن:٠٩١٥٣٢٤٤١٠٠ محبی 
فقط ٩ الی ١۶ 

آدرس: نبش شيرازى ٢
(جنب حرم) بازار توس طبقه اول

٩٥٣٠٥٧٧٥/ ر

نيازمند�م- پيتزا زن ماهر
برش زن ماهر و کارگر ساده 

جاى خواب نداریم-محدوده پيروزى 
٠٩١٥١١٣٣١٣٥

٩٥٣٠٥٨٢٥/ پ

نيرو� شهرستان� آقا 
جهت کار در رستوران

 شرایط سنی ١٨ الی ٢۵ سال 
کارت پایان خدمت یا معافيت 

محدوده استان خراسان حقوق 
طبق قانون کار + بيمه می باشد 

نهار شام وجاى خواب

٠٩٠٣٣٦٠٦٥٨٦
٩٥٣٠٤٤٥٢/ ف

3تر�نگ ميزبان
به تعدادى کارگر ساده ترجيحا 

شهرستانی با جاى خواب نيازمندیم 
٩٥٣٠٤٣٦٧/ ف٠٩٣٠٦٢٦٦٨٥٤

به آشپز ماهرسنت� 3ار  
و 3ارگر ساده 

جهت کار در آشپزخانه نيازمندیم
٠٩٣٦٢٦٠٢٧٥٧

٩٥٣٠٥٨٥٥/ ف

به تعداد� 3ارگر شهرستان� 
جهت کار در فست فود با جاى 

خواب نيازمندیم
٠٩٣٦٨٢١٩٨٥٩

٩٥٣٠٥٤١٠/ ف

به �< نفر ظرفشو� خانم 
و �< نفر 3م< آشپز آقا 

در رستوران واقع در وکيل آباد 
نيازمندیم. ٠٩١٥٧٧٧٠٨٤٧

٩٥٣٠٤٤٥٠/ ق

به تعداد� 3ارگر آقا و خانم
با حقوق قانون کار و بيمه 
نيازمندیم . دانشجو ١٢

٠٩٣٩٥٣٣٤٤٠٥
٩٥٣٠٢٦٦٥/ ف

٩٥٣٠٦١٤٩/ پ

3ارگر ساده خانم
جهت کار در آشپزخانه نيازمندیم 

محدوده رضا شهر
٠٩٣٥١٤١٩٢٤٢

به �< آشپز ماهر 
جهت 3ار در فست فود

نيازمندیم
٠٩١٥٢٠٠٢٣٧٢

٩٥٣٠٢٢٠٠/ ف

استخــدام

�خر�د و فروش تجار
�و ادار

 خر�د  و فروش
�صنعت� 3شاورز

آرا�شگر

آشپز و شير�ن� پز

اموررستوران

استخدام رستوران ایتاليایی بونو کوه سر 
به منظور تکميل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط زیر 

جهت همکارى دعوت به عمل می آورد: 
سابقه کار جنسيت عنوان شغلردیف 

٣ سالخانم حسابدار، سالن دار ١ 
٣ سالآقاپيتزاکار، فرکار، ساالدزن، گریل کار، ظرف شوى٢

٩٥٣٠٦٥٢٦/ متلفن: ٣٨٨٤١٦٠٢-٠٩١٢١١٢٨٤٦٧


