
سه شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٦
٣٧

مغازه ٣٤ متر تجار دائم
یا   ۵٠ رهن   ٢ فالحی  بلوار  حاشيه 
فروش ٣۴٠ م  ٠٩١٥٥١٤٩٠٧٠

٩٥٣٤٥٤٢١/ ف٣٥٢١٨٥٩٧

L� يان سنتر+
مغازه١۶مترطبقه دوم
٠٩١٢٠٢٠٩١٠٥

٩٥٣٥١٦٥٢/ ق

 فروش فور مغازه تجار
دائم ٢١,٧٠ سرافرازان ابتداى 

٢٠ مترى رز ١٧۵م 
٠٩١٥٥٠٦٥٩٨٦

٩٥٣٤٩٠٤٧/ ر

٩٥٣٥٠٧١٤/ ف

ابتدا الهيه 
۵٢ متر تجارى دائم

 حاشيه ٢۴ مترى -مترى ۶ م
٠٩١٥٣١٦٥٠٧٧-٣٥٢٤٠٦٩٠

مهمانپذ�ر
 ١٠سوئيت با کليه امکانات 
ملکی سرشور ٢٨ پالک ٢۴ 

با مجوز
قيمت ٢,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠تومان
٠٩١٥٣١٠٦١٠١ 

٩٥٣٤٩٠٢٢/ م

فروش �ا معاوضه
آپارتمان هاى 

در حال ساخت 
( تحویل ٢ ماه آینده) 
منطقه الهيه - ١٧٠ م 

فروش ملک تجارى 
پروژه بنياد ( فجر ۴ ) 
مترى ٢٠ ميليون تومان

٠٩١٥٣١٣١٣٨٨
٩٥٣٣٩٥٤٧/ ل

مجتمع 
حر�ر

موقعيت مکانی عالی
 ٣ دربند مغازه

 فروش یا معاوضه 
باملک یا ماشين

٠٩١٥٣١٧٢١٩٨
٩٥٣٤٤٩٥٤/ ف

مغازه فروش�
۵٠ متر همکف + ١۵ متر بالکن 
تجارى دائم، حاشيه ٣,۵ متر

 اول بلوار رضا
 نزدیک به احمدآباد

٠٩١٥٦١١٠٤٢٦
٩٥٣٥١٧٢٦/ ر

حاشيه سناباد ٧٠٠متر تجار
٢٠٠متر مسكونی توافقی 

معاوضه با آپارتمان
٠٩٣٨١٨6٤٢٦٨

٩٥٣٥٢١٩٠/ ق

٨١ متر تجار دائم 
سند ششدانگ 
حاشيه پيروزى

 حد فاصل پيروزى ٧١ -٧٣ 
با کليه امکانات

 و انشعابات مستقل
٠٩١٥١٠٦٩٠٦١

٩٥٣٤٦٧١٢/ ر

+يان سنتر٢
فروش یک مغازه به مساحت

٢٣ متر طبقه سوم
٠٩١٥٥١٠٥٠٩٩

٩٥٣٥١٦٢٨/ ق

فروش تعداد
 سهام برج سلمان 

٠٩١٥٩١٢٣٥٧٠جغراتيان 
٩٥٣٥١٤٠٩/ م٠٩١٠٥٠٠٥٠٤٥

مجتمع تجار نصر
(ميدان توحيد) فروش مغازه 

١۵ متر تجارى دائم 
٩٥٣٥١٨٤٢/ ل٠٩١٥٥١٢٧٦٢٢

فروش فور
 ٢۴ مغازه  سر  به  سر  معاوضه  یا 

مترى ، کيان ٢، ١۵٠ م زیر فی
٩٥٣٤٥٦٠٤/ ر٠٩٠٢٣٩٣٧٣٢٨

اطلس مال مشهد
فروش با شرایط ویژه ۴٢ متر تجارى 

۶ دانگ طبقه همکف تحویل 
٩٥٣٥٢١٣٧/ پ٠٩٣٧٧٥٣٤٨٠٨

فروش ب� واسطه 
مغازه ١٢ متر

در بهترین مکان طبقه همکف 
مجتمع تجارى آرمان 
٢۵٠ ميليون نقد ٢۵٠ 

ميليون هشت ماهه
٠٩١٢٠٢٣٨٧١١

٩٥٣٤٩٣٩٧/ ق

مدرس خيابان 
بين مدرس ٨ و ١٠ 

مجتمع تجارى 
مدرس، فروش 
یک باب مغازه 

با سابقه 
پوشاک بانوان 

٠٩١٥٣١٧٢١٩٨
٩٥٣٤٤٨٩٧/ ف

فروش و تعو�ض سالن صنعت� 
کارده  سد  جاده  ابتداى  کالت  جاده 
٣٠٠٠مترزمين،   ، سالن  متر   ١٢٠٠

برق، آب، گاز    ٠٩١٥١١٢٥٨٦٣
٩٥٣٥١٢٥٥/ م

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

حاشيه +مربندسبز  
١٣۵٠٠متردوردیوار٧٠٠متر سوله 

امکانات کامل١٠ساله مرغداریه
  ٠٩١٥١٢٥٠٥٧٢

٩٥٣٣٦٤٥٩/ ق

به �L +ارآموز خانم 
عالقمند به آرا�شگر
به صورت رایگان نيازمندیم

٩٥٣٥١٧٣١/ ر٣٦٠٥٠٦٠٢

آرا�شگر ماهر و +ارآموز 
مشترى  با  ترجيحا  صندلی  اجاره 

محدوده چهارراه دانش آموز 
٠٩١٥٥٠٥٠٥٤٤

٩٥٣٤٩٦٤٨/ ف

به �L آرا�شگر ماهر آقا 
 نيازمند�م (تمام وقت) 

٠٩٣٥٨٧١٦٦٦٢
٩٥٣٥١٣٦٠/ م

به �L آرا�شگر ماهر آقا 
ترجيحا مجرد به صورت
 تمام وقت نيازمندیم 
٠٩١٥٣٠٨٥٢٥٧

٩٥٣٥١٢٦٢/ ف

٩٥٣٥١٥٦٥/ ط

اجاره ال�ن مژه وناخن
در فضاى شيک و موقعيت مکانی عالی
 ٠٩٣٨٤٩٠٠٨٧٣  

٣٦٠٦٧٥٠٦

به تعداد آرا�شگر ماهرخانم
جهت همکارى به صورت تمام 

وقت در سالن زیبایی نيازمندیم 
محدوده فرامرز ٣٧٦٧٤٠٢٣

٩٥٣٥١٥١٢/ ف

به �L شنيون +ار ماهر 
نيازمند�م  

٠٩١٥٨١٥٨١٤٢
٩٥٣٥٢٠٥١/ ف

در سالن� لو+س و مجزا 
جهت  صندلی   ١۵ سجاد  در  واقع 
هرگونه خدمات اجاره داده می شود 

٠٩٣٠٧٤٣٩٠٠٩
٩٥٣٥١٤٩٦/ ف

به دو نفر آرا�شگر آقا
ترجيحا مجرد جهت کار در آرایشگاه 

محدوده حرم نيازمندیم 
٠٩١٥٢٦٤١٥٠٩

٩٥٣٥١٣٨٣/ ف

به تعداد اپيالسيون +ار حرفه ا
 براى تکميل پرسنل جهت کلينيک 

تخصصی اپيالسيون نيازمندیم 
٠٩٣٨٥٦٠٧٠٥٦

٩٥٣٥٠١٩٥/ ف

به چند +ارآموز
و کمک آرایشگر زنانه در محدوده 

موسوى قوچانی نيازمندیم 
٩٥٣٥٠٢٩٨/ ف٠٩٣٣٤٤٨٤٣٨٥

اتاق جهت خدمات 
اپيالسيون 

اجاره داده می شود
 

٩٥٣٥١٩٠١/ ف٠٩٣٥٧٩٥٤٢٤٢

به �L اپيالسيون +ار 
ماهر فور نيازمند�م  

٠٩١٥٨١٥٨١٤٢
٩٥٣٥٢٠٥٤/ ف

به �L خانم +ارگر ساده 
به عنوان کمک آشپز

 نيازمندیم
٠٩١٩٦٠٨٩٠٦٤-٣٧٥٣٠٣٢٩

٩٥٣٥١٩٦٤/ ق

كنتاك� زن ماهر 
در بلوار هفت تير حقوق ١٣٠٠ 
ساعت كارى ١٢-١٢ نيازمندیم 

٠٩١٥٣١١٤٣٤٧
٩٥٣٥١١٤٥/ ق

 �L شر+ت معتبر توليد
واقع در شهرک صنعتی 
چناران به نيروى آشپز 

خانم (ترجيحا ساکن 
گلبهار و مشهد ) 

نيازمند می باشد .
٤٦١٣٩٣٥٤-٠٥١

٩٥٣٣٦٠٤٩/ ش

به �L آشپز 
ماهر

جهت پخت در تاالر
 سعيد نيازمندیم

(بلوار ابوطالب - نبش 
چهارراه عبدالمطلب)

 قصر سعيد- حضورى 
٩٥٣٤٩٠٥٧/ ف٣٧٢٥١٩٣٢

به تعداد بردست و استاد+ار 
خشک و تر در محدوده قاسم آباد 

نيازمندیم 
٠٩٣٦٥٩٩٤٦٧٩

٩٥٣٥١٤١١/ ف

به تعداد نيرو 
جهت کار در رستوان

نيازمندیم شيفت شب فقط 
آقا بهجت ٣,١ رستوران 

ليالی لبنان

٠٩١٥٤٥١٩٨٩٢
٩٥٣٥١٧٠٣/ ف

به سالندار خانم 
و کارگر ساده آقا نيازمندیم 

محدوده فلکه برق 
٠٩٣٠١٠٠٤٤٨١

٩٥٣٥١٢٦٦/ ف

به چند نفر +اف� من
در  کار  جهت  ماهر  نيمه  یا  ماهر 
کافی شاپ شيفت صبح نيازمندیم 

٠٩٣٨٣٢١٣٩٩٥
٩٥٣٥١٤١٦/ ف

به �L نيرو جوان  
جهت کاردر طباخی و جيگرکی 

نيازمندیم ٠٩١٥٤٣٥٨٦٦١
٠٩١٥٥١٢٨٦٦١

٩٥٣٥١٧٢٨/ ف

به تعداد نيرو 
جهت همکارى در رستوران نيازمندیم 
امورات  به  مسلط  مدیرداخلی   -١
رستوران و انواع غذاها خانم یک نفر 
٢- آشپز مسلط به غذاهاى ایرانی 

و سنتی آقا یک نفر
٣- کمک آشپز سنتی کار خانم یک نفر 

۴- سالن دار خانم ٢ نفر آقا ٢ نفر 
۵- خدمات آقا یک نفر

۶- ظرفشویی خانم ١ نفر 
متقاضيان جهت مصاحبه با رزومه کارى 
فلسطين  بين  به  عکس  قطعه   یک  و 
از  فارس  خليج  رستوران   ١۵ و   ١٣
فرمایند.  مراجعه   ١٩ الی   ١۶ ساعت 

 

٩٥٣٤٩١٦٢/ م

٩٥٣٥٠٥٦٥/ ف

استخدام
١-ميزبان باتجربه ، خوش برخورد
 با ظاهر مناسب جهت هر ٢ شعبه 

راهنمایی و طرقبه
 ٢-نيروى خدمات و ظرفشوى 

مراجعه حضورى: راهنمایی ١٨ 
ساعت ١٣ الی ١۵

  راهنمایی ١٨ رستوران آبنوس 

٩٥٢٠٢٢٦٤/ خ

فست فود فاردفود
خانم آشنا به کامپيوتر و 

شبکه هاى اجتماعی جهت 
صندوق و تحویل غذا (کانتر )

با ضامن معتبر نيازمندیم.
با سرویس برگشت 

ساعت مصاحبه ١٢ الی  ١٨
بلوار وکيل آباد،

نبش جالل آل احمد ۶

پيL موتور
جهت رستوران نيازمندیم

 ساعت تماس ٩ تا ١١
٣٣٦٤١٠٠٥

٩٥٣٥١٥٥١/ ق

به تعداد گارسون ، خدمات� 
نيازمندیم  آشپز  و  آشپز  کمک 
مراجعه ١۶ الی ١٨ چهارشنبه بين 
 معلم ۵١ و ۴١ جنب گالرى حميد 

٩٥٣٥١٣١٠/ ف

٩٥٣٤٨٧٩١/ پ

به تعداد آقاوخانم 
جوان با تجربه  
جهت مهماندارى 
در تاالرعروسی
 دعوت به همکارى می شود.

مشخصات خود را پيامک کنيد.
٠٩١٥٣٧٧٥٧٢٣

نيازمند نيرو جهت +ار 
در آشپزخانه فست فود هاشميه 
هرم  پيتزا   ۴ ذوالفقارى   -۴١,١

 ساعت مراجعه ٩-٧ شب 
٩٥٣٥١٦٤٤/ ب

 رستوران و فست فود 
ده�ده آب� 

ذیل  کار  سابقه  با  افراد  از   
استخدام می کند 

سرآشپز فست فود
کمک آشپز فست فود 
کمک آشپز رستوران 
صندوقدار، حسابدار

نيروى پذیرایی، ظرفشوى و نظافتچی
آدرس: جاده طرقبه،

 بين امام رضا(ع) ١٠ و ١٢
دهکده آبی 

ساعات مراجعه : ١۴الی ٢٠

 

٩٥٣٥٢٠٦٥/ م

به �L تخته +ار 
آشپز، کارگر ساده و گارسون 

نيازمندیم همراه با جاى خواب 
٠٩١٥٦٦١٢٠٩٠

٩٥٣٥١١٠٣/ ف

استخدام ٢ نفر 
پيتزاچين و خميرگير ماهر 

محدوده وکيل آباد 
٩٥٣٥١٦٣٧/ ب٠٩١٥١٠١٠٥٢٧

رستوران فرنگ�
  در محدوده هاشميه

به تعدادى نيروى ساده 
و سالن دار باتجربه آقا

 با حقوق مکفی نيازمندیم
 لطفا مشخصات خود را 

پيامک کنيد ٠٩٣٧١٩٣٦٤٤٣ 
٠٩٣٣٤٤٤١٢٩٣

٩٥٣٥١٩٩٤/ ف

به �L نيرو +ار
آشنا به مرغ بریان جهت کار 
در محدوده حرم نيازمندیم.

٩٥٣٥١٨٢١/ ل٠٩٣٥٨٠٥٨٠٠٠

٩٥٣٣٧٥٠١/ پ

آشپزخانم �ا آقا 
آشنا به غذاهاى بين المللی

کافی شاپ،دسر،تمام وقت و بيمه 
٠٩١٥١٢٤٦٠٣٨

استخدام نيرو آقا 
زیر ٢۵ سال جهت ظرف شستن  و 
نظافت در فست فود محدوده وکيل آباد 

نيازمندیم ٠٩١٥١٠١٠٥٢٧
٩٥٣٥١١٩١/ ف

به تعداد پيL موتور
 متاهل، با حقوق ثابت جهت 

رستوران نيازمندیم. محدوده حرم 
٠٩١٥٦١٧٠١٧٨

٩٥٣٥٢١٠٧/ ق

آشپز خانم - آقا
(غذا اصلی- دسر کافی من) 

مهماندار جهت پذیرایی رستوران
٠٩١٥١٢٤٦٠٣٨

٩٥٣٤٠٤١٥/ پ

به �L ظرفشو
خانم جهت کار در رستوران 

نيازمندیم 
٩٥٣٤٩١٩٦/ ف٠٩٠١٣٣٣٨٢٤٨

 به دو +ارگر 
 جهت کار درفست فود نيازمندیم

٠٩٣٥٤٢٣٢٦٩٤ 
٠٩٣٠٥٩١٩٩٨٥

٩٥٣٥٢١٠٩/ ب

به �L فر+ار ساندو�چ� 
 نيازمند�م بلوار پيروز  

٠٩١٥٦٤٨٢٩٣٦
٩٥٣٥١٢١٠/ ف

 دعوت به هم�ار
در  کار  جهت  نيرو  تعدادى  به 

آشپزخانه و رستوران 
آشپز حرفه اى ماهر باتجربه 

کمک آشپز -سالن دار و 
صندوق دار باتجربه نيازمندیم 

٠٩١٥١١٥٢٥١٤
٩٥٣٤٩٤٤٥/ م

+تر�نگ پاژده
کمک آشپز ، نيروى خدماتی 

و پيک موتورى 
استخدام می کند. 

بلوار ميثاق -بلوار مجيدیه 
مجيدیه ١٧,١

٠٩٣٥٢٢٢٣٣٣٤
٩٥٣٢٥٢٠١/ م

به چند نفر آشپز ماهر
کمک آشپزو سالن دار کارگر 
ساده شهرستانی یا مشهدى 

نيازمندیم ٠٩٣٨٦٣٠٨١٠٠
٩٥٣٥١٧١٢/ ف

به تعداد +ارگر ساده 
تخته کار و پيتزا زن

 نيازمندیم 
٣٢٢٢٧٨٩٤

٩٥٣٥١٥٣٢/ ف

سرآشپز و +مL آشپز
خانم ساالدزن (هتل ایرنا ،

امام رضا۴٨) نيازمندیم
٩٥٣٥١٧٠٥/ خ٠٩٣٣٨٤٥٩٠٦٤

به �L +ارگر ساده خانم 
نيازمندیم  آشپزخانه  در  کار  جهت 
چهارراه بيسيم بين جهاد ٢ و ۴ غذاى 

٣٨٥١٩٠٢٣سنتی درویش
٩٥٣٥١٥٤١/ ف

به چندگارسون  
خانم و آقا جهت کار در فست فود 

واقع در بلوار وکيل آباد نيازمندیم.
٩٥٣٥١٧٧٧/ پ٠٩١٥١١٥٧٥٤٠

به +مL آشپز باتجربه 
و پيک موتورى نيازمندیم 

کترینگ ترنج ،صياد شيرازى
٠٩٠٣٦٤٢٦٢٤٨

٩٥٣٥١٢٢٩/ ف

به تعداد سالن دار
خانم(گارسون) 

باسابقه کارى جهت کار
دررستوران درمحدوده
 قاسم آبادنيازمندیم.

تلفن ٠٩٣٥٤٧٤٧١٦٠

٩٥٣٤٩٨٢٢/ ق

 به تعداد
+ارگر ساده

جهت کار در آشپزخانه نيازمندیم 
(مراجعه حضورى) ميدان 

استقالل- نبش آزادى ١۴- 
غذاى آماده مطبخ

٠٩١٥٩١٥٤٦٥٧
٩٥٣٥٠٥٤٢/ م

به دو نفر فر+ار ماهر
به یک نفر پيتزا زن ماهر محدوده 
خواب)  جاى  با   ) شهریور   ١٧

٠٩٣٣٨٥٠٥٥٣٤نيازمندیم
٩٥٣٤٩٧٨٤/ ف

آشپزجهت +تر�نگ فعال
درمحدوده هاشميه براى شراکت 

یاواگذارى نيازمندیم
٠٩٣٥٢٢٧٤٥٢٥

٩٥٣٥١٨٤٣/ ق

پيتزا زن ماهر 
جهت کار در فست فود 

نيازمندیم 
٠٩١٥١١٣١٢٤٣

٩٥٣٥٠٥١٤/ ف

تعداد نيرو +ار ماهر
جهت سالن دارى در کبابی 
نيازمندیم محدوده هاشميه

٣٨٨١٣٢٦٨
٩٥٣٤٩٣٣٣/ پ

به �L سالن دار 
ترجيحا با موتور جهت کار در 

فست فود نيازمندیم محدوده پيروزى
٠٩١٥٥١٧٥٠٩٣

٩٥٣٥٠٠١٥/ ف

آشپز ماهر 
غذا فرنگ�

 

٩٥٣٤٩٧٤١/ ق٠٩١٥٦٦٨٥٨٢٨

+باب� اميد
به تعدادى نيروى جوان و مجرب 
در شيفت صبح از ساعت ٩ الی 
١٧ و یا شب ١٧ الی ١ با حقوق 
ماهيانه ٨٠٠ نيازمندیم ساعت 
مراجعه ٩,٣٠ الی ١٣ فدائيان 

 اسالم ٢١ نبش عرفانی ٣

٩٥٣٥١٦٦٤/ ف

استخدام 
سرآشپز حرفه اى کمک آشپز 
تخته کار، منقل دار و ميزبان 

خيابان خسروى نو بين 
اندرزگو ١٧ و ١٩ جنب بانک 

شهر سوئيت و رستوران 
قدس فرد طبقه باال 

 

٩٥٣٥١٦٣٢/ ف

به تعداد كارگر ساده
با حداقل یكسال سابقه 

جهت كار در كترینگ 
شهرزاد نيازمندیم
ساعت كار ٨ الی ١۶
وكيل آباد ابتداى 

 كوثرشمالی ٢

٩٥٣٥١٦٠٨/ ق

 به تعداد ظرفشو
و کمک آشپز نيازمندیم ميدان 

معلم قبل از معلم ١٧ رستوران  
 غدیر خم

٩٥٣٥١٢٣٥/ ف

به تعداد +ارگر ساده
(ترجيحا شهرستانی) جهت کار در پيتزا 
فروشی نيازمندیم هاشميه ۶٢ نبش 

تقاطع فراز ٠٩١٥٣٠٤٨٣٣٠
٩٥٣٤٨٨٥١/ ف

�L پيL و +ارگر ساده 
 و �L فر+ار ماهر نيازمند�م 

٠٩٠٣٨٤٥٥٨٠٠
٩٥٣٥١١١٦/ ف

به تعداد نيرو 
 جهت استخدام در هتل ۴

ستاره نيازمندیم.
کمک آشپز - آقا 

آشپز-آقا
مدیررستوران - خانم و آقا 

گارسون-خانم و آقا 
ساالدزن-ظرف شوى

مراجعه حضورى-ميدان طبرسی
خيابان نوغان، هتل عماد

داشتن سابقه کارى مرتبط با 
ضامن معتبر الزامی می باشد.

 

٩٥٣٤٣٤٢٨/ م

به تعداد نيرو 
جهت کار در هتل آپارتمان 

نيازمندیم
 ١-خانم خانه دار ٢-پذیرش 

خانم شيفت روز
 ٣-پذیرش آقا شيفت شب 
باسابقه کار در هتل آپارتمان

٠٩١٥٣٧٧٢٨٠٠
٩٥٣٥١٧٤٩/ ف ٠٩٣٣٧١٥٣٧٧٤

به زوج جوان� 
جهت سرایدارى و کار در 

مهمانپذیر بامداد به آدرس 
فلکه طبرسی بلوار شوشترى 
داخل شب بازار کوچه شهيد 

شاهی یک نيازمندیم 
٠٩١٥٥١١٧٢٣٤ افضلی 

٩٥٣٥٠٦٢٥/ ف

استخــدام

 خر�د  و فروش
صنعت� +شاورز

آرا�شگر

آشپز و شير�ن� پز

امور هتل

اموررستوران

٩٥٣٥٠٨٣٤/ ف


