
چهارشنبه ١١ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٧
٤٩

 �صياد شيراز
ادارى مسکونی ١٠٢متر طبقه دوم 

یک سال ساخت رو به حاشيه ٣٠٠م  
٠٩٣٥٣٠١١٨٢٣

٩٥٣٤٦٨٢٣/ ق

دو دربند مغازه فروش� 
در نهضت قاسم آباد

 زیر قيمت کارشناسی 
٠٩١٥٣٠٠٠٦٤٤

٩٥٣٥١١١٧/ ف

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

٠٩٣٠٤٤٢٨٧٠٠ شمالی یک
٩٥٢٣٢١٧٥/ م

مل�L در حاشيه 
�پيروز

مساحت ٢۴٠ متر با ٢٠ متر 
تجارى دائم و ٢٢٠ متر تجارى 
موقت با ۵ سقف پروانه تهاتر
 می گردد با یک واحد آپارتمان

 ٢٠٠ متر به باال و الباقی نقدى 
٠٩١٥١١٦٤٥٤٠

٩٥٣٥١٩٢٧/ پ

انبار موادغذا��
١١٠٠متر+ ٢٠٠متر فضاى ادارى

کارخانه  مقابل  کالت  جاده  حاشيه 
٠٩٣٠٤٤٢٨٧٠٠ جامعه

٩٥٢٣٢١٨٥/ م

حاشيه هفت تير،٣ واحد 
٩٢ مترى ٣٠ متر تجارى دائم

١۴۵ متر زیرزمين ٢ ميليارد ۵۵٠
بدون واسطه٠٩٣٩٥٨٩٢٥٠٠

٩٥٣٥٣١٣٣/ پ

  �نواب صفو
نبش شارستان 
فروش مغازه در مجتمع ضامن 

طبقه همکف دوروید
 در بهترین موقعيت مکانی 

متراژ حدود ١۴متر فی توافقی 
٠٩١٥٥٠٠٦٠٨١

٩٥٣٥٢٣٧٠/ ف

فروش 
مغازه

در نزدیکترین 
مجتمع تجارى
 به حرم مطهر

( با شرایط ویژه) 
آماده تحویل 

٢۵% نقد الباقی 
اقساط ۴٨ ماه

٣٨٠٨٣٦١٢
٠٩٠٢٥١٣٨٠٨٣

٩٥٢٨٦٣٠١/ ق

فروش نانوا�� درحال پخت 
 ابتدا� الهيه

١٠٠ متر تجارى دائم با تمام امکانات
٩٥٣٥٠٧١٩/ ف٠٩١٥٣١٦٥٠٧٧ 

�= باب مغازه سرقفل�
١٨,۵ متر تجارى دائم  حاشيه 

خيابان اصلی بين ۵٧ و ۵٩
٠٩١٢٢٩٩٤١٢٦

٩٥٣٥٢٤٩٢/ ف

مغازه فروش� آزادشهر
١۴ متر ، برج آبشار ، همکف

 با شرایط عالی ، فروشنده واقعی
٠٩١٥٣١٠٧٥١٧

٩٥٣٤٦٩٥٠/ ل

حاشيه دانش آموز
دو دربند مغازه تجارى ٣٢ متر و 
دو آپارتمان زمين ٩٣ متر ٧٠٠ م

٠٩٣٨١٨٦٤٢٦٤
٩٥٣٥٢٨٦٦/ ف

 �تعداد محدود
مغازه تجارت� 
از مجتمع تجارتی

 نزدیک حرم
 سند ملک به 

صورت سرقفلی
 واگذار می شود 

۵٠درصد معاوضه
تلفن سازمان فروش  

٠٩١٥٣١٣٦٧٦١
٠٩١٥٣٠٩٠٧٠١

٩٥٣٥٠٤٠٥/ ق

٢٠٠ م ز�رف� مل= سنددار
حاشيه جاده شاندیز ویرانی ١١و١٣ 
۵٠٠ متر زمين ٨٠٠متر بنا در٢طبقه

٠٩١٥١١٠١٤٦٥ مغازه مبلمان  
٩٥٣١٥١٢٥/ ق

�= باب مغازه 
نزدیک حرم بفروش می رسد

٠٩١٥٥٢٤٨٠٧٦
٠٩١٥٦٨٦٤١٤٦

٩٥٣٤٩٦٢٨/ ف

مغازه و�ژه د3ترها� داروساز
جهت داروخانه ۵۶ متر سر دو 

نبش بلوار دالوران
٩٥٣٥٢٤٤٩/ ف٠٩١٥٣١٢٤٣٣٩

3يان سنتر٢
فروش یک باب مغازه تجارى 

٢٣متر طبقه سوم
٠٩١٥٥١٠٥٠٩٩

٩٥٣٤٩٠٨٦/ ق

فروش نانوا�� 
مساحت ١٢۵ متر رسالت شمالی 

همت آباد 
٠٩١٥٨١٦٥٩٤٥

٩٥٣٥٢٦٣٨/ م

اطلس مال مشهد
فروش با شرایط ویژه ۴٢ متر تجارى 

۶ دانگ طبقه همکف تحویل 
٩٥٣٥٢١٣٧/ پ٠٩٣٧٧٥٣٤٨٠٨

�فروش تعداد
 سهام برج سلمان 

٠٩١٥٩١٢٣٥٧٠جغراتيان 
٩٥٣٥١٤٠٩/ م٠٩١٠٥٠٠٥٠٤٥

 �فور�     فور
فروش مغازه در قطب 

اقتصادى مشهد
 ١٧ شهریور برج اکسون 

زیر قيمت منطقه فی ١٢٩ م 
نقدیا معاوضه با خودرو 

٠٩١٥٣٣٨٨٣٦٤
٩٥٣٥٢٩٦٩/ ف

فروش ، ميدان  بار الهيه
٧٢,۵ متر با پروانه ٢١٨ متر

 بی واسطه ٠٩٣٥٣٢٧١٥٣٩
٣٢٧٣١٢٨١

٩٥٣٤٧٩٣٢/ ف

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

اول سرقفلی معاوضه و نقدى  
٠٩٣٩٥٢٢٧٦٩٢

٩٥٣١٩٥٠٤/ ف

 ميدان حافظ،بازار بزرگ اطلس
Bواحد تجارى ١٧متر طبقه همکف

موقعيت مکانی عالی نقد،اقساط
 ٠٩١٥١٠١٥١٦٤

٩٥٣٥٠٤٠٨/ ق

بلوار اقدسيه
فروش تجارى در حال 

ساخت در بهترین نقطه 
منطقه اقدسيه

 در متراژ هاى متفاوت
 ٠٩١٥٣١٦٥٠٧٧

٣٥٢٤٠٦٩٠
٩٥٣٥٠٦٧٨/ ف

نانوا�� فروش� 
نانوایی ماشينی و طبقه باالى 

نانوایی مسکونی قيمت ٣٨٠م 
٠٩١٥٣١٢٤٤٦٥ برزشی

٩٥٣٤٩٧٤٨/ م

�فروش فور
 ٢۴ مغازه  سر  به  سر  معاوضه  یا 

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

حاشيه صارم�
٢٠مترتجارى دائم سند ملکی 

مترى١۴م- بهرامی
٠٩١٥٢٠٠٥٠٥٦-٣٨٨٢٢٠٢٣

٩٥٣٤٧٢٩٢/ د

٩٥٣٠٤٠٢٧/ ف

بلوار صبا 
٢۵٠ متر زمين 

 آب ، گاز ، تلفن ، 
برق ٣ فاز 

 با ۵٠ متر سوئيت 
٠٩١٥٥١٣٩٨٨١

برج آرميتاژ گلشن 
طبقه منفی یک واحد ١۴۴ 

جنب هایپر مارکت
 روبروى آسانسور تيپ طالیی 

نقد ۶٠٠ ميليون 
معاوضه فقط با اتومبيل 
تماس ساعت ١٨ به بعد 
٠٩١٢٦٩٧٧٧٠٤

٩٥٣٤٩٧٢٦/ ر

3وثرشمال� 
٦٠مترتجار� دائم 

 سند ششدانگ
 با ۴٠ متر انبار ارتفاع بلند 

دهانه ٧,۵ متر
 مترى ٣٠ م 

٠٩١٥٣٠٠٣٠٩٩
٩٥٣٤٨٩١٥/ ف

مجيد�ه ٣
تجارى دائم ٣٣ و ٢٧ مترى 
امتيازات مستقل مترى ٩م

٩٥٣٥١٧٠٧/ ر٠٩١٠٥٠٠٤٩٥٩

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

3ارخانه مواد غذا��
 در شهرt صنعت� چناران

متر   ٩٠٠ زیربنا  متر   ١٨۵٠ زمين 
داراى تمام مجوزات بهداشتی و محيط 
زیست و ۵٧٠ م وام بانکی با سود کم 

فی ٩٣٠ م الباقی قابل معاوضه
 با ملک با موقعيت خوب در مشهد

 ٠٩١٥١٠٨٠٤٩١
٣٣٧٧٤٢٨١

٩٥٣٥٢٢٣٢/ ف

٥هLتار مزروع� 
١۶ ساعت آب مدار ٨، امتياز برق 

و گاز،  ۵ کيلومترى چناران 
٩٥٣٤٩٧٥٧/ ر٠٩٣٧٦٢٦٠٤١٧

فروش �ا معاوضه با آپارتمان 
گلخانه مدرن تازه ساخت در حال بهره 
در  مجوز  و  امتيازات  و  فول  بردارى، 

٠٩١٥٥٠٥٧٨٦١شاندیز 
٩٥٣٣٢٦٢٥/ م

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

جاده 3الت 
ابتدا� گرج�

٣٨٨ متر سالن صنعتی 
با امکانات فول 

فروش یا معاوضه
٠٩١٥٥٨٠٦٧٧٨

٩٥٣٤٧٩٩٧/ ق

بورس تخصص� دامال
زمين  گلخانه  مرغدارى  گاودارى، 
کشاورزى- مدیریت مهندس یزدى
٠٩١٥٣٠٠٠٢١٤-٣٦٥٨٣٥٢١

٩٥٣١٤٦٧٦/ ق

�= نفر آرا�شگر 
ماهر نيازمند�م. 

 

٩٥٣٤٧٨١٢/ م٠٩١٥٦٥٣١٢١٧ 

٩٥٣٥١٥٦٥/ ط

اجاره ال�ن مژه وناخن
وپوست درفضاى شيک ومکان عالی

 ٠٩٣٨٤٩٠٠٨٧٣  
٣٦٠٦٧٥٠٦

سالن مجهز و شي= 
محدوده فرهاد اجاره صندلی و 
الین تخصصی جهت کليه خدمات

٠٩١٥٦٢٢٢٨٥٠
٩٥٣٥٠٢٧٢/ پ

آرا�شگر ماهر و 3ارآموز 
مشترى  با  ترجيحا  صندلی  اجاره 

محدوده چهارراه دانش آموز 
٠٩١٥٥٠٥٠٥٤٤

٩٥٣٤٩٦٤٨/ ف

به �= همLار آرا�شگر
 متعهد با سابقه باال

 ٠٩٣٠٧٠٩١١٦١ نيازمندیم 
٩٥٣٥٢٧٨٣/ ف٠٩١٥٦٢٧٩٠٤٢

به �= آرا�شگر ماهر �ا 
نيمه ماهر نيازمند�م

٠٩١٥٦٢٢٢٨٥٠
٩٥٣٥٠٢١٦/ پ

به تعداد� خانم 
�آرا�شگر بامشتر

جهت كار در سالن زیبایی 
نيازمندیم .

رنگ كار،  كوپكار، ابروكار 
شينيون كار

٠٩١٢٩٤٥٨٣١٨
٩٥٣٤٨٧٦٠/ ق

به ٥ نفر آرا�شگر ماهر خانم 
در سالن زیبایی نيازمندیم 

با سرمایه ١ م 
٠٩٣٠٥٦٦٠٩١٥

٩٥٣٥٢٣٦٠/ ف

�به �= اپيالسيون 3ار حرفه ا
گریمور و شينيون کار و بافت 

نيازمندیم یک اتاق جهت اجاره مزون 
داده می شود  ٠٩١٥٢٠٥٤٦٤٦

٩٥٣٥٢٥٦٢/ ف

به �= همLار آرا�شگر 
ماهر نيازمند�م   

٠٩٠٣٦٤٣٢٠٠٧
٩٥٣٥٢٣٨٠/ ف

به �= آرا�شگر آقا
ماهر نيازمندیم محدوده هدایت

٠٩١٥٤٠٧٤٤٣٤
٩٥٣٥٠٨٢٦/ ف

به �= همLار خانم نيازمند�م 
ترجيحا با مشترى (صندلی اجاره داده 
ميشود) سيمترى طالب- خيابان مفتح

٠٩٣٣٧٥٠٧٨٨١
٩٥٣٥٢٦٤١/ ق

به �= استاد3ار ماهر 
تر3ار 3ي= ساز 

نيازمندیم 
٩٥٣٥٣٠٦٦/ ف٠٩١٥٣١٣٠٧١٠

به �= 3ارگر جوان
با روابط عمومی باال نيازمندیم

٠٩١٢١٤٣٤٩٠٣
٩٥٣٤٨٧٨٨/ ق

�= استاد3ار3ي= ساز
ویک استادکارخشک کار

همراه کليه مزایا
 هفت تير٢٩-زیرزمين مسجد

٩٥٣٥٢٣٧٣/ ق

به �= آشپز ماهر
جهت کار در آشپزخانه اى

 در چناران نيازمندیم 
٠٩١٥٦١٥٩٧٣٧

٩٥٣٥٢٢٦٦/ ف

به تعداد� 3ارگر خانم 
جهت کار در کارگاه شيرینی 

خانگی نيازمندیم سپاد 
٠٩١٥٥١١٩١٦٩

٩٥٣٥٠١٥٨/ ف

شير�ن� تبر�ز� ها 
به موارد زیر نيازمندیم

 استادکار خشک کار
 و ترکار

 بردست خشک کار و ترکار
 انتهاى مجيدیه ۵,١٧ 

٠٩٣٣٩٠٩٦٩٤٣
٩٥٣٥٢٢٣٨/ ف

به تعداد� بردست و استاد3ار 
خشک و تر در محدوده قاسم آباد 

نيازمندیم 
٠٩٣٦٥٩٩٤٦٧٩

٩٥٣٥١٤١١/ ف

به �= آشپزماهر 
نيازمندیم .

٠٩١٥١٢٣٥٠٩٧
٩٥٣٥٣١٨٥/ پ

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

٠٩١٥٣١١٤٣٤٧
٩٥٣٥١١٤٥/ ق

�به تعداد
 3م= آشپز خانم 

و یک آقاى جوان جهت غذاى 
سنتی نيازمندیم 
مراجعه حضورى

 ميدان ده دى
 ابتداى خيابان رازى شرقی

 غذاى سنتی ملک
 

٩٥٣٥٢٧٦٩/ ف

به تعداد� آشپز
 3م= آشپز ،3ارگرساده

و پيک موتورى نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٩٣٤٥٢

٩٥٣٥٢٣٥١/ ف

٩٥٣٣٩٥٣٤/ پ

آشپز خانم-آقا
(غذا، دسر، کافی من)

 مهماندار خانم جهت پذیرایی
٠٩١٥١٢٤٦٠٣٨

آشپزجهت 3تر�نگ فعال
درمحدوده هاشميه براى شراکت 

یاواگذارى نيازمندیم
٠٩٣٥٢٢٧٤٥٢٥

٩٥٣٥١٨٤٣/ ق

3م= آشپز در دو شيفت
مراجعه حضورى 

نبش پيروزى ٧٢- کترینگ ایرانا
٠٩٣٣٥٥٥٤٢٥٤

٩٥٣٥٢٦٩٦/ ق

�سرآشپز انواع غذاها
ایرانی فرنگی با ١٨ سال سابقه کار 

به همراه کادر مجرب کمک آشپز و
تخته کار٠٩١٩٠٦٣٨٩٤٣

٩٥٣٥٢١٩٩/ پ

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

�= رستوران 
معتبر

جهت تکميل کادر پرسنلی خود 
استخدام می نماید

 ١- مدیر سالن ١ نفر آقا 
(باتجربه)

 ٢- ميزبان آقا ٨ نفر آقا
٠٩١٢٨٩٢٨٥١٤

٩٥٣٥٢٥٠٨/ ر

�= پرسنل جوان آقا 
با سابقه کار در تاالر نيازمندیم 
٣٥٥٩٢٤٦٨-٣٥٥٩٢٤٦٧

٩٥٣٥٢٨٨٠/ آ

فست فود فردوس� ٢
صندوقدار وکانتردار خانم کافی من 
آبميوه گير آشپز پيتزا و کارگر ساده

٠٩١٥٦٥٨٤٨١٠
٩٥٣٤٤٥٥٤/ ف

 به تعداد� سالن دارخانم
رستوران  در  کار  جهت  سابقه  با   
نيازمندیم از طریق پيامک ... سن و 

 ٠٩١٥٣٣٢٢٧٣٣سابقه کارى
٩٥٣٥٢٢٢٠/ م

�= پي= و 3ارگر ساده 
 و �= فر3ار ماهر نيازمند�م 

٠٩٠٣٨٤٥٥٨٠٠
٩٥٣٥١١١٦/ ف

 �به �= نفر آشپز حرفه ا
جهت کار در کافی شاپ 

(فست فود و صبحانه ) نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٠٨٥٦٣

٩٥٣٥٢٨٣٢/ ف

سرآشپز و 3م= آشپز
خانم ساالدزن (هتل ایرنا ،

امام رضا۴٨) نيازمندیم
٩٥٣٥١٧٠٥/ خ٠٩٣٣٨٤٥٩٠٦٤

�دعوت به همLار
١-مهماندار آقا باسابقه کار 

مفيد و ظاهر مناسب
 ٢- آشپز ایرانی تخته کار  

٣-کمک آشپز ایرانی
 ٠٩٠١٦٦٥٠٨٠٦

٣٧٦٣٦٢٠٤
٩٥٣٥٢٩٣٤/ ف

٩٥٣٤٧٥٤٠/ ق

 vip رستوران
عمارت

جهت تکميل کادر پرسنلی 
خود به افراد ذیل

 نيازمند است:
 ١-آشپز

 ٢- کمک آشپز
 ٣- منقل دار
۴- تخته کار
۵- خدمات

۶- صندوقدار خانم
٧- مهماندار خانم و آقا

 آدرس: نبش وکيل آباد ۶٩ 
ساعات مراجعه :١٢الی ١۵ 

و ٢٠الی ٢٢
 

به �= خانم 
جهت 3ار در رستوران

 نيازمندیم 
٩٥٣٥٢٥٩٥/ ف٠٩٣٠٩٨٤٦٤٧٢

به فر3ار ساندو�چ و مرغ بر�ان 
جهت همکارى در محدوده طالب 

نيازمندیم.
٠٩١٥١١٣٠٦٩٠

٩٥٣٥٢٢٩٦/ ق

گارسون، ظرفشو�، 3باب پز 
با انضباط، فعال، سختکوش، نبش 

وکيل آباد ٧٧ جوجه کباب گراناز 
٠٩١٥١١٥٥٨٥٠

٩٥٣٤٤٥٩٨/ ف

استخــدام

 خر�د  و فروش
�صنعت� 3شاورز

آرا�شگر

آشپز و شير�ن� پز

اموررستوران

٩٥٣٤٧١١٢/ ف


