
يكشنبه ١٥ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٩
٣٨

٩٥٣٢٣٥٥١/ ق

باغچه١٢ م
۵٠٠متر در مجتمع زرخوان

٠٩٣٠١١٠٢٣٠٠

١٠٠ متر تجار� دائم 
٧۵ متر مسکونی واقع در فاز رودکی 

رضاشهر با قيمت استثنایی 
٠٩١٥٣١٧١٨٠٢

٩٥٣٥٣٥٣١/ ف

�فروش فور
 ٢۴ مغازه  سر  به  سر  معاوضه  یا 

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

حاشيه جاده شيرحصار 
٢٢٠ متر٨ دربند مغازه، باسکول 

ساختمان مسکونی 
٣٧٦١٤٤٤٦-٠٩١٥١١٥١٧٦٤

٩٥٣٥٤٦١٧/ ف

 �فروش فور� تجار
نبش کوثر شمالی ٣۵ 

(ميدان کوکا ) ١۶٠مترزیربنا 
در ٢طبقه ٢۵متر حاشيه ، 
معاوضه نصف نقد  الباقی 

آپارتمان یا ویالیی یا خودرو 
٠٩١٥٥١٤١٨٩٦

٩٥٣٥٤٤٣٦/ 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

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

 �زمين تجار
 فروش، معاوضه، مشارکت 

٩٥٣٥٣٣٤٠/ م٠٩١٥١٠٢٩٤٧١ 

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 فور� مغازه تجار
دائم ٢١,٧٠ سرافرازان ابتداى 

٢٠ مترى رز ١٧۵م 
٠٩١٥٥٠٦٥٩٨٦

٩٥٣٤٩٠٤٧/ ر

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

٠٩٣٨١٨٦٤٢٦٤
٩٥٣٥٢٨٦٦/ ف

مدرس خيابان 
بين مدرس ٨ و ١٠ 

مجتمع تجارى 
مدرس، فروش 
یک باب مغازه 

با سابقه 
پوشاک بانوان 

٠٩١٥٣١٧٢١٩٨
٩٥٣٤٤٨٩٧/ ف

اطلس مال مشهد
فروش با شرایط ویژه ۴٢ متر تجارى 

۶ دانگ طبقه همکف تحویل 
٩٥٣٥٢١٣٧/ پ٠٩٣٧٧٥٣٤٨٠٨

��= مغازه تجار
به مساحت ٢٠متر  به فروش 

می رسد. آدرس: سناباد
٠٩٣٦٤٢٢٤٤٦٥هنرمند

٩٥٣٥٤٠٧٥/ م

صياد ١٥٦- متر 
جهت مطب یا ادارى موقعيت 

استثنایی، فول، تک واحدى نوساز 
٠٩١٥٨٠٩٠١٤١-٣٨٩٤٤٠٩٩

٩٥٣٥٤٨٦٢/ پ

٩٥٣٥٥١٠٨/ ف

 �فور�     فور
فروشنده مغازه در قطب 

اقتصادى مشهد
 ١٧ شهریور برج اکسون 

زیر قيمت منطقه فی ١٢٩ م 
نقدیا معاوضه با خودرو 

٠٩١٥٣٣٨٨٣٦٤

 �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

مجتمع 
حر�ر

موقعيت مکانی عالی
 ٣ دربند مغازه

 فروش یا معاوضه 
باملک یا ماشين

٠٩١٥٣١٧٢١٩٨
٩٥٣٤٤٩٥٤/ ف

 فروش مغازه اند�شه
 جنب موج هاى آبی،تجارى ملکی دائم 

تعداد محدود متراژ١٠تا٢٠متر
٠٩١٥٦٨٨١١٢٤ 

٩٥٣٥٤٠١٠/ ق

3يان سنتر٢ مغازه 
٢٣ متر طبقه سوم  

٠٩١٥٥١٠٥٠٩٩
٩٥٣٥٤٧٨٥/ ق

3يان سنتر ٢
فروش یک واحد ادارى طبقه ۶زیر 

قيمت به صورت نقدومعاوضه
٠٩١٥٥١١٢٩٠٢

٩٥٣٥٢٥٦١/ ق

انبار موادغذا��
١١٠٠متر+ ٢٠٠متر فضاى ادارى

کارخانه  مقابل  کالت  جاده  حاشيه 
٠٩٣٠٤٤٢٨٧٠٠ جامعه

٩٥٢٣٢١٨٥/ م

3يان سنتر٢
فروش یک مغازه به مساحت

٢٣ متر طبقه سوم
٠٩١٥٥١٠٥٠٩٩

٩٥٣٥١٦٢٨/ ق

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

٠٩٣٠٤٤٢٨٧٠٠ شمالی یک
٩٥٢٣٢١٧٥/ م

سالن از ١٠٠ال� ١٠هزار متر 
فروش� و اجاره 

 ٣٢٦٧٣٣٣٢
٠٩١٥٥٠١٥٤٣٤

٩٥٣٣٧٠٧٢/ ط

حاشيه 3مربندسبز  
١٣۵٠٠متردوردیوار٧٠٠متر سوله 

امکانات کامل١٠ساله مرغداریه
  ٠٩١٥١٢٥٠٥٧٢

٩٥٣٣٦٤٥٩/ ق

 �فروش مرغدار
تخم گذار 

واقع در کيلومتر ١۵ جاده کالت
 زمين ٣,۵ هکتار، زیربنا ٣٧٠٠ 
قطعه،   ۶٨٠٠٠ پروانه  متر 
فول اتومات آب چاه، برق و... 

٠٩١٥٩٦٧١٠٦١
٩٥٣٥٤٤٥٢/ م

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

برق، آب، گاز    ٠٩١٥١١٢٥٨٦٣
٩٥٣٥١٢٥٥/ 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

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

به �= 3ارآموز 
 جهت سالن آرایش زنانه 
نيازمندیم .جالل آل احمد 

 ٠٩١٥٧٠٦٢٥٦٠
٩٥٣٥٥٢٨١/ ق

به �= آرا�شگر ماهر آقا 
تمام وقت نيازمندیم 

٣٧٦٢٧٦٨٦
٩٥٣٥٤٦٢٩/ ف

به �= آرا�شگر ماهر
 وباسابقه نيازمندیم

 دانشگاه ١٢ آرایشگاه پارس
٠٩١٥٥١٢٢٩٥٣

٩٥٣٥٤٩٥٠/ ف

به �= آرا�شگر ماهر مردانه 
محدوده  در  کار  سنتی  و  روز  به 

شهرک شهيد رجایی نيازمندیم 
٠٩٣٥٣٧٥٣٤٨٥

٩٥٣٥٤٣٨٦/ ف

 به٢نفرآرا�شگر مردانه
 ماهر سریعا نيازمندیم

 ترجيحا محدوده قاسم آباد
٠٩٣٥٥٧٨٧٨٤٩ 

٩٥٣٥٥٠٨٤/ ق

ز�با�� گالره
از تعدادى کارآموز و یک نفر جهت 
نظافت دعوت به همکارى می نماید

٩٥٣٥٤٧٦٠/ ق٣٨٨٣٩٨١٨

اجاره ال�ن به افراد مجرب 
اپيالسيون  خدمات  مشترى  با  همراه 
مژه در سالنی مجهز با موقعيت مکانی 
عالی واقع در هاشميه ٣٨٨١٨٩٢٩

٩٥٣٥٤٧٢٥/ ف

استخدام نيرو� ماهر
سالن زیبایی واقع در کوثربه شنيون 
کار و ميکاپ کار و کوپ کار نيازمندیم 

٠٩٠٣٠٨٤٠٠٤٨
٩٥٣٥٥٢٣٦/ ف

٩٥٣٥٤٧٩٩/ ف

آرا�شگاه مردانه 
با تمامی وسایل و ٨ سال 

سابقه کار و درآمد حداقل 
٢ ميليون مجهز به دوربين و 

دزدگير  و صندلی برقی اجاره 
داده می شود

 (به علت تغيير شغل ) 
٠٩٣٠١٢٥٦٩٧٨

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

٠٩٣٣٧٥٠٧٨٨١
٩٥٣٥٢٦٤١/ ق

به �= فر3ار ماهر 
اغذ�ه نيازمند�م  

٠٩٣٨٠٧٠٢٣٣٨
٩٥٣٥٥٣٧١/ م

به �= فر3ار اغذ�ه 
نيازمند�م

ترجيحا بلوار توس حقوق ٧٠٠
٣٦٦٦٠٣٧٣-٠٩٣٨٧٦٠٣٣١٥

٩٥٣٥٤٥٤١/ ف

 ��= شر3ت معتبر توليد
واقع در شهرک صنعتی 
چناران به نيروى آشپز 

خانم (ترجيحا ساکن 
گلبهار و مشهد ) 

نيازمند می باشد .
٤٦١٣٩٣٥٤-٠٥١

٩٥٣٣٦٠٤٩/ ش

به �= 3ارگر خانم 
کافه  در  کار  جهت  آشپزى  با  آشنا 
غذا محدوده راهنمایی نيازمندیم 

٠٩٣٦٠٧٧٣٣٣٠
٩٥٣٥٥١٢٤/ م

�= استاد3ار3ي= ساز
ویک استادکارخشک کار

همراه کليه مزایا
 هفت تير٢٩-زیرزمين مسجد

٩٥٣٥٢٣٧٣/ ق

جهت 3ار در تاالر
به یک خانم جهت منشی و یک آقا 

جهت پارک بان نيازمندیم
٠٩١٥٣٢٩٢٩٧٤

٩٥٣٥٥١٧٨/ ق

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

مهماندار جهت پذیرایی رستوران
٠٩١٥١٢٤٦٠٣٨

٩٥٣٤٠٤١٥/ پ

سالن دار-مد�ر رستوران
کمک آشپز پيک موتورى

 پنجراه  سناباد غذاى مهرگان
٠٩١٥١١٣٢٥٦٩

٩٥٣٥٤٦٥٤/ ف

سالن دار جهت فست فود آ�لين
 ترجيحا دیپلم نيازمندیم

 بين قرنی ١۶ و ١٨
٠٩٣٠٧٧٨٧٢٧٢

٩٥٣٥٤٩٠٧/ ف

صندوقدار خانم ١نفر
فرکار ساندویچ ٣ نفر کارگر ساده 

همراه با موتور ۴ نفر محدوده
 وکيل آباد ٠٩١٥٦٤٤٤٠٠٥

٩٥٣٥٤٥٢٦/ ف

فست فود چيل�
به یک نيروى کار نيازمند است 

 بين کوهسنگی ٢٢ و ٢۴
٩٥٣٥٥١٣١/ ف

به �= فر3ارماهر 
بين  نيازمندیم  شب  شيفت  جهت 
دانش شرقی ١٧ و ١٩ ساندویچ سهيل 

٠٩١٥٠٦٤٠٩٢٧
٩٥٣٥٤٦٧٨/ ف

3ارگر ساده 3باب� 
نيازمند�م 

بلوار معلم 
٠٩١٥٥١٥٠٤٩٩

٩٥٣٥٥٠٩٩/ ف

به �= منقل دار
و�= شاطرترجيحا 
شهرستان& نيازمندیم  

٩٥٣٥٤٣٦٦/ ف٠٩٣٥٤٩٣٧١١٦

نيازمند�م
به تعدادى آشپز

 کمک آشپز و نيروى 
خدماتی جهت کار در 

آشپزخانه مراجعه حضورى 
وکيل آباد ۶٧ نبش دادگر 

 ١٩ کترینگ تشریفات
٩٥٣٥٥٠٦٣/ ف

نيازمند�م 
باال  سابقه  با  ماهر  سرآشپز  تعدادى 

در زمينه غذاى ایرانی و فرنگی
٩٥٣٥٥٠٩٧/ ف٠٩١٥٣٠٢٠١٣٥

3م= آشپز ماهر جوان مجرد 
نيازمندیم  آشپزخانه  کاردر  جهت 
رضا  امام  غذا  بيمه+  مکفی+  حقوق 

٠٩١٥٥٠٥٢٨٩٨بين ۶۴ و ۶۶ 
٩٥٣٥٤٦٥٥/ ف

به ٢ نفر سالن دار 
رسالت  محدوده  طباخی  در  کار  جهت 

نيازمندیم ساعت تماس ١٢ تا ٢٢
٩٥٣٥٤٧٠٦/ ف٠٩١٥٥٠٦٢٢٦١

به 3ارگر ساده و عالقه مند 
مکفی  حقوق  با  آشپزى  امور  به 
سجاد در  واقع  فود  فست  جهت 
نيازمندیم   ٠٩١٥٣٠٤١٤٦١

٩٥٣٥٤٩٣٢/ خ

به تعداد� 3ارگر شهرستان�
موتور  گواهينامه  داراى  ترجيحا 
باحقوق٧٠٠ساعت کار٨صبح الی
١٢شب       ٠٩١٥٥٧٤٠٨٥٢

٩٥٣٥٥٣٢١/ خ

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

٩٥٣٥٤٢٣٥/ ق

استخدام 
صندوقدار 

و آشپزماهر و پيک 
در رستوران باران 

بين امام رضا ٣٧ و ٣٩ 
 مراجعه حضورى 

٩٥٣٥٥٠٨٥/ ف

به تعداد� 3م= آشپز و 
ظرفشور نيازمند�م

ميدان معلم قبل از معلم ١٧ 
 رستوران غدیر خم

٩٥٣٥٤٩٦٨/ ف

به �= نفر خانم
و پيک موتورى جهت کار در 

آشپزخانه نيازمندیم
٠٩٣٠٤٥٩٤٣٤٤

٩٥٣٥٥١٧٠/ ف

 فر3ار و نيرو� 3ار ماهر
 جهت همکارى در فست فود فلکه آب 

نبش امام رضا ٣ نيازمندیم
٠٩١٥٥٢٢١٨٤٣ 

٩٥٣٥٥٤٠٣/ م

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

استخدام در آشپزخانه 
هتل آپارتمان کمک آشپز 

یک نفر، کارگرساده یک نفر 
٠٩٣٩٢١٤٤٣٤٩

٩٥٣٥٤٩٧١/ ف

به چند پي= 
جهت کار در رستوران نيازمندیم 

شيفت ظهر 
٩٥٣٥٣٣٦٤/ ف٠٩١٥٨٨٠٥٩٦٩

�= نفر آشپز، �= نفر 3م= 
 �آشپز و دونفرجهت بسته بند

غذا (خانم ) در آشپزخانه نيازمندیم 
٠٩٩٠٣٥٨٥٣٧٣

٩٥٣٥٤٦٣٩/ ف

جهت 3ار در فست فود
 فقط مراجعه حضورى 

نبش چهارراه دانشجو سالم پيتزا
٠٩١٥٥٢٠٧١١٢

٩٥٣٥٥٣٣٢/ ر

آشپزخانم �ا آقا 
آشنا به غذاهاى بين المللی

کافی شاپ،دسر،تمام وقت و بيمه 
٩٥٣٣٠٧٠٨/ پ٠٩١٥١٢٤٦٠٣٨

استخدام پيتزاچين 
و تخته 3ار ماهر
(محدوده وکيل آباد)

٠٩١٥١٠١٠٥٢٧
٩٥٣٥٤٩٤١/ ف

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

 

٠٩٣٣٢٤٠٧٩٨١
٩٥٣٥٤٢٤٧/ ق

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 

به �= آشپز و 3م= آشپز 
ماهر نيازمند�م. 

رستوران راش . سيد رضی ۵۵ 
٠٩١٥١٠٥٩١٧٨

٩٥٣٥٥١١٨/ ق

استخــدام

�خر�د و فروش تجار
�و ادار

 خر�د  و فروش
�صنعت� 3شاورز

آرا�شگر

آشپز و شير�ن� پز

اموررستوران  کترینگ گندم(هایپرمی مشهد )
 جهت تکميل کادر پرسنلی درشعبه جدید از افراد زیر 

دعوت به همکارى می نماید.
 آقا خانم شغل جنسيت

- ٣ آشپز
- ٣ 3م= آشپز
٢ ٣ فروشنده 3انتر غذا
٢ ٢ فروشنده 3انتر 3اف� شاپ
- ٣ نيرو� ساده سالن
- ٥ � پي= موتور

روزهاى مراجعه سه شنبه ساعت ٩:٠٠ الی ٠٠:١۵
چهارشنبه ١١:٠٠ الی ١٩:٠٠ و شنبه ٩:٠٠ الی ٠٠:١۵

آدرس : مشهد، ميدان جانباز، هایپرمی، کترینگ هایپرمی 

 

٩٥٣٥٥٤١٤/ آ

٩٥٣٥٣٦٢٧/ ف


