
شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٨
٤٢

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

دو دربند مغازه فروش� 
در نهضت قاسم آباد

 زیر قيمت کارشناسی 
٠٩١٥٣٠٠٠٦٤٤

٩٥٣٥١١١٧/ ف

حاشيه بلوارتوس بين٣و٥
سه دربندمغازه تجارى صفر 
دوممر دوبلکس کلی یاتکی

٠٩١٥١١١٣٤٥٦
٩٥٣٥٣١٩٣/ ق

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

 بی واسطه ٠٩٣٥٣٢٧١٥٣٩
٣٢٧٣١٢٨١

٩٥٣٤٧٩٣٢/ ف

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

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

فروش �ا معاوضه 
گلخانه صنعت� فر�مان

٢هکتار زمين- ٨۵٠٠ متر 
دیوار کشی - ٣٠٠٠ متر 

سازه آماده کشت 
داراى پروانه ۵٠٠٠ مترى 

استخر، نگهبانی، انبار، 
دفتر، گرمایش و سرمایش 

واگذارى به صورت رهن 
و اجاره نيز انجام ميگردد 

قيمت ٣٨٠ م
٠٩١٥١٠٥٤٢٢٣

٩٥٣٥٣٠١٢/ ق

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

٩٥٣١٤٦٧٦/ ق

�واحد دامدار
 گوساله پروار ٥٠ راس�

فروش یا معاوضه 
٩٥٣٥٣٤٦٦/ ف٣٨٢٣٠١٤٨

به �= آرا�شگر ماهر خانم
به  زیبایی  سالن  در  همکارى  براى 
آدرس انتهاى توس ۴٠ شهيد قربانی 

٠٩٣٩٣٠٩٧٣٠٧نيازمندیم.
٩٥٣٥٤٠٥٣/ م

به 3ارآموز و شاگرد 
جهت سالن زیبایی بانوان 

نيازمندیم محدوده خيابان عبادى 
٠٩٠١٣٤٣٣٥٢٩

٩٥٣٥٢٠٥٦/ ف

�به �= شنيون 3ار حرفه ا
نيازمندیم کارآموز پذیرفته 

می شود بلوار فردوسی
٩٥٣٥٠١٤٩/ ف٣٧٦٣٥٣٨٤

 �در سالن ز�با�� ال3چر

نيلوفر سفيد
واقع در سجاد ١۵ صندلی 

جهت کپ کار (کوتاهی) 
حرفه اى و فوق تخصص 

اجاره داده می شود
٠٩٣٠٧٤٣٩٠٠٩

٩٥٣٥٤١٣٦/ ف

در سالن� لو3س و مجزا 
جهت  صندلی   ١۵ سجاد  در  واقع 
هرگونه خدمات اجاره داده می شود 

٠٩٣٠٧٤٣٩٠٠٩
٩٥٣٥١٤٩٦/ ف

3ار�نو
به یک آرایشگر باتجربه آقا جهت 
کار در سالن آرایشگاه نيازمندیم 

کوثر ٠٩٣٨٥٣٢٨٢٧٢
٩٥٣٥٤٠٨٩/ ف

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

نيازمندیم یک اتاق جهت اجاره مزون 
داده می شود  ٠٩١٥٢٠٥٤٦٤٦

٩٥٣٥٢٥٦٢/ ف

٩٥٣٥١٥٦٥/ ط

اجاره ال�ن مژه وناخن
وپوست درفضاى شيک ومکان عالی

 ٠٩٣٨٤٩٠٠٨٧٣  
٣٦٠٦٧٥٠٦

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

٠٩٣٣٧٥٠٧٨٨١
٩٥٣٥٢٦٤١/ ق

٢فر3ار اغذ�ه نيازمند�م
حقوق١م، خيابان امام رضا و 

خيابان امامت، شيفت شب
٠٩١٥٤٠٦١٠٧٤

٩٥٣٤٩٠٤٥/ ق

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 �= نفر فر3ار 
نان فانتزى و کارگر ساده خانم و 

آقا نيازمندیم
٠٩١٥١٠٨١٨٠٠

٩٥٣٥٤١٨٠/ ف

به �= آشپز سنت� 3ار ماهر 
(وارد به تخته کارى) فورى 

نيازمندیم 
٣٧١١٥٠٠٧

٩٥٣٥٤٠٢٦/ ف

به �= 3ارگر جوان
با روابط عمومی باال نيازمندیم

٠٩١٢١٤٣٤٩٠٣
٩٥٣٤٨٧٨٨/ ق

به �= آشپزماهر 
نيازمندیم .

٠٩١٥١٢٣٥٠٩٧
٩٥٣٥٣١٨٥/ پ

به تعداد� فر3ار
 و سالن دار ماهر 
نيازمندیم. لطفا مشخصات 

فردى (سن ، وضعيت خدمت 
سربازى و سابقه کار ) 

خود را به شماره 
 ٠٩٠٣٣١٥٠٥٠٧
تلگرام یا پيامک نمایيد

٩٥٣٥٤٢٥٧/ پ

به سالن دار
 و 3م= آشپز 

ترجيحا شهرستانی
 جهت رستوران نيازمندیم

 چهارراه شهدا بين بهجت ١ و ٣ 
رستوران الزهرا

٠٩٣٠٢١٣٩٤٧٦
٩٥٣٥٢٧٩٥/ ف

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

٩٥٣٥٢٨٨٠/ آ

اغذ�ه
به یک کارگر نيمه ماهر جوان 

نيازمندیم
٠٩١٥٩٠٧٣٢٢٤

٩٥٣٥٣٥١٣/ ف

به �= 3ارگر جوان 
شهرستانی نيازمندیم کباب ترکی 

 دونر ترک ميدان تقی آباد 
٩٥٣٥٤١٢٢/ ف

فر3ار ساندو�چ آقا ماهر
جهت کار در فست فود از ساعت 

١-١٨ بامداد تماس از ١۶-١١
٠٩١٥١٥٨٦٣٦٦

٩٥٣٥٢٣٨٤/ ف

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

نيازمندیم.
٠٩١٥١١٣٠٦٩٠

٩٥٣٥٢٢٩٦/ ق

به �= نفر صندوقدار 
خانم 

و تعدادى اپراتور خانم و 
پيک موتورى نيازمندیم 

آدرس: ١٧ شهریور، 
عنصرى شرقی، نبش 

چهارراه نسترن، 
٩٥٣٥٣٤٢٦/ ف          کترینگ آریانا 

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

به تعداد� 3م= آشپزماهر خانم 
و ساالد زن خانم نيازمند�م.

 

٠٩٣٣٢٤٠٧٩٨١
٩٥٣٥٤٢٤٧/ ق

رستوران گلستان
به نيروهاى (باسابقه کار) 

ذیل نيازمند است
 -آشپز -کمک آشپز 

-صندوقدار
 -پيک موتورى -خدمه 

نرسيده به چهارراه ابوطالب 
بين قرنی ٢٩ و ٣١

٩٥٣٥٣٦٣٠/ ر٠٩١٥٦٥٠٣١٤١

فر3ار و بردست 
 ساندو�چ� نيازمند�م 

٩٥٣٥٢٨٥١/ ف٠٩١٥٣١٩١٠٣٠

3باب� 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

به �= سالن دار باتجربه 
جهت کار در فست فود 

نيازمندیم محدوده پيروزى
٠٩١٥٥١٧٥٠٩٣

٩٥٣٥٣٧٨٠/ ف

فر3ار با سابقه پيتزا و ساندویچ  
جهت فست فود محدوده جانباز 

نيازمندیم تماس ١١ صبح به بعد 
٠٩١٢٣٠١٧١٨٨

٩٥٣٥٢٣٧٦/ ف

�به تعداد� پي= موتور
 متاهل، با حقوق ثابت جهت 

رستوران نيازمندیم. محدوده حرم 
٠٩١٥٦١٧٠١٧٨

٩٥٣٥٢١٠٧/ ق

٩٥٣٥٣٤٠٤/ ف

استخدام 
 �فور

به تعدادى آشپز ماهر، 
کمک آشپز ماهر 

و تخته کار ،کاپيتان اردور 
با روابط عمومی باال و 

حقوق مناسب، اردورگير، 
کافی من، مهماندار و 

صندوقدار نيازمندیم 
پيروزى ٩ نبش چهارراه 

اول پالک ٣ 
٠٩٣٠٣٤٩١٨٠٩

رستوران و 
باغ 3يميا 

جهت تکميل کادر نيروى خود به 
افراد ذیل نيازمند می باشد. 

١- آشپز ٢- پيک موتورى
 ٣- پرسنل پذیرایی 

٠٩٣٨١٥٥٧٤٠٠
٢-٣٦٩٠٧٢٠١

ميدان فهميده، توس ٣٣
 باغ تاالر کيميا

مدارک مورد نياز: ١قطعه عکس 
٩٥٣٥٣٥٧١/ ق+ شناسنامه 

فر3ار ساندو�چ نيازمند�م 
 �بلوار پيروز  

٠٩١٥٦٤٨٢٩٣٦
٩٥٣٥٤١١٥/ ف

به �= نفر سالن دار 
رستوران نيازمند�م  

٠٩٣٧٨٠٢١٠٣٩
٩٥٣٥٤٣١٢/ م

آشپزخانه سالطين 
به یک آشپز حرفه اى نيازمندیم 
عبدالمطلب ٧ بين هنرور ۶ و ٨ 

٩٥٣٥٤٢٤٨/ ب٠٩١٥٩٠٧٨٤٥٦

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

وکيل آباد ٧٧ جوجه کباب گراناز 
٠٩١٥١١٥٥٨٥٠

٩٥٣٤٤٥٩٨/ ف

آشپز و 3م= آشپز
و تخته کار نيازمندیم.

ضلع جنوبی بازار رضا نبش شيخ 
 طوسی ١۵ رستوران هتل یکتا

٩٥٣٥٢٢٧٩/ د

به �= جوان 
جهت کار در فست فود 

نيازمندیم 
٠٩١٠٨٤٤٥٥٥٩

٩٥٣٥٣٧٦٧/ ف

به دو آشپز ماهر 
و چند کارگر ساده نيازمندیم 

٠٩١٥٥٨٢٦١٠٦
٩٥٣٥٣٧٧٧/ ف

�= مجموعه پذ�را�� 
به یک نفر آقا نيروى خدماتی به 
صورت تمام  وقت نيازمند است 

٠٩١٥٦١٢٦٨٠٣
٩٥٣٥٤٠٢٤/ ف

رستوران 
دامون 

واقع در ابتداى جاده 
طرقبه، امام رضا ١٧ 

جهت تکميل کادر خود به 
تعدادى نيروى آقا و خانم 

نيازمند است 
آشپز  کمک  و  سرآشپز 

فرنگی
آشپز  کمک  و  سرآشپز 

ایرانی
به  مسلط  خانم  نفر  یک 
هاى  شبکه  و  فتوشاپ 
عمومی  روابط  با  اجتماعی 

باال 
با  آقا  دار  سالن  نانوا، 
ترجيحا  باال  عمومی  روابط 
خواب،  جاى  با  شهرستانی 

ساالدزن و دسرزن 
افراد واجد شرایط سابقه 
و مدارک خود را به شماره 

 ٠٩١٥٥١٥٢٩٩١
تلگرام نمایند. 

 

٩٥٣٥٤١٦٢/ ف

به تعداد� 3م= آشپز 
ماهر شهرستان� آقا
باجاى خواب نيازمندیم.
٠٩٣٣٢٤٠٧٩٨١

٩٥٣٥٤٢٣٥/ ق

�= تخته 3ار 3باب�
جهت کار در استان گلستان گنبد 
کاووس نيازمندیم با حقوق مکفی

٠٩١١٧٩٥٠٠٥٣
٩٥٣٥٣٨٩٣/ ف

به دو 3ارگر آقا 
جهت کار در کبابی نيازمندیم به 

صورت پاره وقت عليمردانی 
 بين ١ و٣ کباب موسوى

٩٥٣٥٣٤٢٣/ ف

به �= سالن دار مجرب 
و یک ظرفشور جهت رستوران فرنگی 
٢٠-١٧ حضورى  مراجعه  نيازمندیم 

٠٩٠٣٩٥٦٤٥٠٠
٩٥٣٥٠٧٤٤/ ف

فر3ار ماهر 
نيازمند�م 

لطفا مشخصات فردى (سن 
وضعيت خدمت سربازى و 

سابقه کار ) خود را به شماره 
 ٠٩٠٣٣١٥٠٥٠٧
تلگرام یا پيامک نمایيد

٩٥٣٥٤٢٥٠/ پ

آشپز ماهر کارساده شهرستانی
 منشی خانم حسابدار مدیر با 

تجربه در کار آشپزخانه نيازمندیم 
٣٧٣٣٥٥٥٣

٩٥٣٥٣٨١٨/ ف

به چند پي= 
جهت کار در رستوران نيازمندیم 

شيفت ظهر 
٩٥٣٥٣٣٦٤/ ف٠٩١٥٨٨٠٥٩٦٩

٩٥٣٣٩٥٣٤/ پ

آشپز خانم-آقا
(غذا، دسر، کافی من)

 مهماندار خانم جهت پذیرایی
٠٩١٥١٢٤٦٠٣٨

رستوران طرالن
جهت تکميل کادر خود به افراد 

ذیل نيازمند است:
 ١-ميزبان خانم و آقا

 ٢-کمک آشپز 
٣- صندوقدار خانم 
با حقوق عالی و بيمه 

آدرس:ابتداى ویالشهر ، امام رضا ١١
٩٥٣٥٣٤٥٩/ ل٣٥٥١١٠٠٢

تعداد� 3ارگر ساده ترجيحا 
شهرستانی جهت کار در رستوران 
بلوار  فردوسی روبرو آپارتمان هاى 

 مرتفع سفره خانه فانوس آبی
٩٥٣٥٢٨٤٠/ ف

�دعوت به همLار
به یک آشپز ماهر

 و یک منقل دار حرفه اى 
به صورت تمام وقت

 یا ساعتی
 پيک موتورى و خدماتی

 مراجعه فقط حضورى
ساعت ١٣-١٠ مصلی ١١ 

 آشپزخانه مانی 
 

٩٥٣٥٣٤١٦/ ف

به تعداد� خانه دار و ميزبان 
جنب  صفوى  نواب  خيابان  نيازمندیم 

بازار عدالت هتل سرزمين آفتاب 
٣٣٦٧٠٢٧٠

٩٥٣٥٣٩٠٤/ ف

١- 3ارگر شب و روز باتجربه
٢- کارگر رستوران باتجربه 

طبرسی ۶ سوئيت نوید 
 مراجعه ١٠ تا ١۶

٩٥٣٥٣٩٥٣/ ف

هتل آت�
نيازمندیم.  دار  خانه  خانم  یک  به 

 امام رضا ٣٢ نبش چهارراه دوم
٩٥٣٥٤١٣٩/ د

آموزش
هتلدارى ، گردشگرى

٠٩١٥٥٠٢٠٢٧٥-٣٨٩٢٣٥٩٠
٩٥٣٣٥٣٣٥/ ل

استخــدام

 خر�د  و فروش
�صنعت� 3شاورز

آرا�شگر

امور هتلآشپز و شير�ن� پز

اموررستوران

٩٥٣٥٤٢٩٧/ ف




