
دوشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٠
٤٢

�Lقطعه باغ مل =� 
به  ميوه  نهال  و  استخر  داراى   
مساحت ٣٣٠٠متر و ٣ساعت آب 
ملکی لوله کشی شده دوردیوار به 
صورت کلی یا قطعات ١٠٠٠مترى 

و معاوضه با آپارتمان و خودرو
بلوارطوس، طوس ۶۵

کوشک مهدى

٩٥٣٥٤٥٥٧/ م٠٩١٥١١٥٨٩٤٣

فروش باغ و�ال ٧۵٠ متر زمين
حدود ۶۵ متر بنا استخر دور دیوار 

و فنس درختان ۵ ساله ٧۵م
٠٩١٥٣٠٥٢٣٦٧

٩٥٣٥٦٣٠٨/ ف

گلبهار-٣٠٠٠مترزمين  
آب و موقعيت عالی فروش

 یا معاوضه با ماشين 
٩٥٣٥٢٠٣٤/ ش  ٣٨٣٢٦٨٦٨

3يان سنتر٢ مغازه 
٢٣ متر طبقه سوم  

٠٩١٥٥١٠٥٠٩٩
٩٥٣٥٤٧٨٥/ ق

٩٥٣٠٤٠٢٧/ ف

بلوار صبا 
٢۵٠ متر زمين 

 آب ، گاز ، تلفن ، 
برق ٣ فاز 

 با ۵٠ متر سوئيت 
٠٩١٥٥١٣٩٨٨١

فروش سرقفل� 
 ۵۵,۵ مساحت  به  مغازه  دربند  یک 
بلوار  حاشيه  بالکن  متر   ٣٢ و  متر 

٠٩١٥١٠٤٤٦٣٥فرودگاه
٩٥٣٤١٥٤٦/ م

3يان سنتر �=
مغازه ١۶متر طبقه دوم

٠٩١٢٠٢٠٩١٠٥
٩٥٣٥٥٦٨٩/ ق

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

 �دفتر3ار
جنب دادگستر� مدرس

موقعيت عالی، پارکينگ 
اختصاصی، سرایدارى، 

سالن انتظار قيمت مناسب

٠٩١٥٥١١٤١٤٣
٩٥٣٥٣٨٩٦/ ف

�= باب مغازه سرقفل�
١٨,۵ متر تجارى دائم  حاشيه 
خيابان امام رضا  بين ۵٧ و ۵٩

٠٩١٢٢٩٩٤١٢٦
٩٥٣٥٢٤٩٢/ 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

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

٢٥ متر تجار� دائم
سند ۶ دانگ ملکی ، ابتداى 
بلوار مهران ، مترى ١٠/۵ م

٩٥٣٥٤٢١٨/ ل٠٩١٥٩٠٠٤٠٠٧

�فروش فور
 ٢۴ مغازه  سر  به  سر  معاوضه  یا 

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

نرسيده به بيمارستان 
امام زمان 

ملکی به مساحت ١٢٠ متر 
داراى تجارى دائم و تجارى 
باز و یک واحد مسکونی به 

فروش می رسد 
٠٩١٥٣١٠٤٤٦٩
٠٩١٥٣٠٧٢٧٥٠

٩٥٣٥٦٢٥٤/ ف

فروش فور� سرقفل�
جنت،  خيابان  دایم،  تجارى  ٩متر 
مجتمع اميد طبقه همکف فی ١٣۵ م

٩٥٣٤٩٧٥٤/ م٠٩١٥١٠٠١٤٩٩ 

��= مغازه تجار
به مساحت ٢٠متر  به فروش 

می رسد. آدرس: سناباد
٠٩٣٦٤٢٢٤٤٦٥هنرمند

٩٥٣٥٤٠٧٥/ م

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

٠٩١٥١١٠١٤٦٥ مغازه مبلمان  
٩٥٣١٥١٢٥/ ق

چناران 
فروش تاالر پذیرایی 

فعال با امکانات کامل و 
نوساز در بهترین نقطه 
شهر - ٣٨٠ متر زمين 

٨٠۵ متر زیربنا 
۶٣۴ متر تجارى دائم 

در دو طبقه - ١٧١ متر 
مسکونی طبقه سوم 
ظرفيت تاالر تا ٧۵٠ 
نفر مهمان پایان کار 

شهردارى - امالک آریانا 

٠٩١٥٥١٩٣٢٩٤
٩٥٣٥٢٧١١/ ش

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

رضاشهر با قيمت استثنایی 
٠٩١٥٣١٧١٨٠٢

٩٥٣٥٣٥٣١/ ف

فروش �ا معاوضه با خودرو 
چهارراه ابوطالب، بازار بزرگ 

برجيس طبقه اول قيمت توافقی 
٠٩١٥١٠٩٢٤٩٩

٩٥٣٥٤٨١٦/ ف

سرقفل�
 � �= باب واحد تجار
واقع در بازار بين المللی 

بعثت طرقبه به متراژ ٢١ متر 
، داراى آب ، برق ، گاز ، تلفن 
، کرکره برقی ، کف پارکت و 

بالکن به قيمت ۴٣٠ م 
٠٩٣٩٩٨٩٣٠٢٦

٩٥٣٥٦٧٠٣/ ش

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

بين سيدرض� ٢٧ و ٢٩
سرقفلی ۴٢ متر تجارى دائم 

مترى ١٩ م
٠٩١٥١٥٩٢٥٩٦

٩٥٣٥٥٩٨٢/ ر

مل�L فروش� تجار� مسLون� 
١٣٠ متر تجارى نمایشگاه ١٧٠ متر 

مسکونی خيابان گاز بين ١٣و ١۵ 
٠٩١٥١١٥٦٧٦٣ ،٣٢٧١٠٩٠١

٩٥٣٥٦٥٨٨/ ط

فروش هتل 
در بابلسر بهترین نقطه ساحلی

 با ساحل اختصاصی 
٩٥٣٥١٨٣١/ م٠٩١٥٩١٥٦٣٢٣

قيمت استثنا�� 
۴۵ مترتجارى دائم+ ٨۵ متر 

مسکونی حاشيه کفاش، سه راه تورج 
٠٩١٥٥٠٧٩٢٧٥

٩٥٣٥٤٨٨٧/ ر

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

فالح� ١ فالح� ١٫٨
٢٢ متر تمام تجارى فی ١۵٠ م 

٠٩٣٩٠٢٥٠١٠٦
٩٥٣٥٥٩٩٢/ ف

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

تعداد محدود متراژ١٠تا٢٠متر
٠٩١٥٦٨٨١١٢٤ 

٩٥٣٥٤٠١٠/ ق

فروش 
مغازه

در نزدیکترین 
مجتمع تجارى
 به حرم مطهر

( با شرایط ویژه) 
آماده تحویل 

٢۵% نقد الباقی 
اقساط ۴٨ ماه

٣٨٠٨٣٦١٢
٠٩٠٢٥١٣٨٠٨٣

٩٥٢٨٦٣٠١/ ق

آپارتمان فروش�
 واقع در بلوار اند�شه

ورودى  همکف  مترى   ١٠٠ و   ٨٠
مجزا با تمامی امکانات فی ١٢٠م 
به متراژ ٢٧  ضمنا مغازه فروشی 

و ۴٠ مترى حاشيه خيابان اصلی
٠٩١٥٨٠٨٣٠١٧
٠٩١٥٠١٠٣٠١٧

٩٥٣٥٤٠٨٤/ ف

صياد ١٥٦- متر 
جهت مطب یا ادارى موقعيت 

استثنایی، فول، تک واحدى نوساز 
٠٩١٥٨٠٩٠١٤١-٣٨٩٤٤٠٩٩

٩٥٣٥٤٨٦٢/ پ

3يان سنتر٢
فروش یک باب مغازه تجارى 

٢٣متر طبقه سوم
٠٩١٥٥١٠٥٠٩٩

٩٥٣٤٩٠٨٦/ ق

قيمت استثنا��
و باور نLردن�

مجتمع تجارى آرمان
حاشيه نواب صفوى

طبقه همکف روبروى تفرجگاه
مدت محدود

٠٩١٥٦٠٠٤١٢٣
٩٥٣٥٥٦٥١/ ق

مغازه فروش� توافق�
کارگاهی به متراژ ٩٠متر 

اجاره - رهن
٩٥٣٥٦٥٧٢/ م٠٩١٥٣١٠٨٠١٣

اطلس مال مشهد
فروش با شرایط ویژه ۴٢ متر تجارى 

۶ دانگ طبقه همکف تحویل 
٩٥٣٥٢١٣٧/ پ٠٩٣٧٧٥٣٤٨٠٨

٣٥٠مترزمين 
٢٠٠متر تجارى 

نبش فدائيان اسالم ٢١ و خيابان رام 
٩٥٣٣٧٧٨٣/ ف٠٩٣٥٢١٢٥٠١٧

بين چهارراه خيام و 
ميدان فردوس� 

١٩ متر تجارى سند ششدانگ 
٠٩٣٠٧٢٨٩١٠١

٩٥٣٥٥٧٤٣/ ف

حاشيه جاده مشهد قوچان 
٣ هکتار زمين مناسب صنعتی 

کشاورزى و.... فی ٢١٠م 
٩٥٣٥٥٨٢٥/ پ٠٩١٥٥١٥٠٨٢٦

فور� چراغچ� 3شاورز ٣
۶٠٠ متر زمين قابل ساخت سوله 

نقد و معاوضه زیرفی
٠٩٣٧٨٤٠١١٥٧

٩٥٣٥٥٧٥٧/ ر

فور� چراغچ� 3شاورز ٧
۴۵٠ متر سوله مجهز  امتيازات 

کامل نقد معاوضه زیرفی 
٠٩٣٧٨٤٠١١٥٧

٩٥٣٥٥٧٤٩/ ر

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

٩٥٣١٤٦٧٦/ ق

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

سوله 
٧۵٠ متر زمين ٢٠٠٠ متر واقع در 
شهرک صنعتی چناران- فاز شيميایی

٩٥٣٥٥٥٤٢/ م٠٩١٥٧٧٨٧٧٨٥

به �= استاد3ار 
و �ا شاگرد 

جهت کار در آرایشگاه مردانه 
نيازمندیم ٠٩٣٥٢٦١٧٢٦٥

٩٥٣٥٥٩٢١/ ف

صندل� جهت خدمات مژه
و صندلی رنگ اجاره داده 

می شود
٩٥٣٥٦١٥٠/ ف٣٧٦٧٤٠٢٣

به �= آرا�شگر ماهر 
آقا نيازمند�م  

٠٩٠٣٦٢١٨٨٣٠
٩٥٣٥٥٥٣٨/ ف

به همLار آقا 
جهت آرایشگاه نيازمندیم 

محدوده ١٧ شهریور 
٩٥٣٥٦٢٩١/ ف٠٩٣٧٧٦٤٢٥٥١

به دو نفر آرا�شگر 
جوان آقا 

محدوده امام خمينی نيازمندیم 
٠٩٣٧٩٣٨٩٦٩٣

٩٥٣٥٥٧٣٦/ ف

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

٠٩٣٣٧٥٠٧٨٨١
٩٥٣٥٢٦٤١/ ق

 �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

به 3ارآموز و شاگرد 
جهت سالن زیبایی بانوان 

نيازمندیم محدوده خيابان عبادى 
٠٩٠١٣٤٣٣٥٢٩

٩٥٣٥٢٠٥٦/ ف

سالن ز�با�� بانوان 
به یک شریک نيازمندیم محدوده 

هاشميه ، صارمی، هنرستان، 
صياد شيرازى ٠٩٣٠٥٥٥١٢١٦

٩٥٣٥٦٠٥٥/ ف

 آرا�شگر ماهر مرد
 نيازمندیم خيام۴۶/٣قطعه چهارم

٠٩٣٧٥٢٣١٥٩٠
٩٥٣٥٥٧٦٥/ ق

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

نيازمندیم یک اتاق جهت اجاره مزون 
داده می شود  ٠٩١٥٢٠٥٤٦٤٦

٩٥٣٥٢٥٦٢/ ف

به تعداد� آرا�شگر 
در محدوده هنرستان به طور 

تمام وقت جهت کار نيازمندیم 
٠٩٣٥٨٦٧٣٧٢٥

٩٥٣٥٦٣٨٥/ ف

اجاره صندل� در 
سالن ز�با�� بانوان  

٠٩١٥٨٢٠٦٢٠٤
٩٥٣٥٦٤٣٩/ ف

به �=  آشپز  و3م= آشپز
جهت کار در شهرستان جيرفت 

نيازمندیم
آرمان٠٩١٣٤٤٨٠٤٤١

٩٥٣٥٥٤٦٨/ ف

3تر�نگ آرسام 
 کمک آشپز ماهر جهت آشپزخانه 

نيازمندیم    ٣٨٩٣٧١٦٢
٩٥٣٥٦١٨٨/ ش٠٩١٥٣٢١٠٦١٤

به دو نفر آشپز ماهر 
جهت کار در زاهدان با حقوق
 و مزایاى مکفی  نيازمندیم 
٠٩١٥٥٦٨٩٩١٢

٩٥٣٥٦٦٧٣/ ف

آشپز ماهر طباخ� 
متعهد به کار ۶ صبح الی ٣٠:١۶ 

حقوق ١,١١٠م شيفت شب
٩٥٣٥٦٠١١/ ف٠٩٣٥٤٧٧٦١٣٥

آشپز، كم= آشپز، كباب گير
جهت كترینگ بلوارسجاد. 

ساعت تماس١٠-١۵
٠٩١٥٥١١٤٥٣٤

٩٥٣٥٦٢٣٥/ ق

رستوران� واقع در طرقبه 
به یک کمک آشپز ماهر 

نيازمندیم 
٩٥٣٥٥٩٧٦/ م٠٩١٢٣٣٧٢٣١٢

٩٥٣٥٥٩٨٦/ د

3ي= و 
شير�ن� طاهر

به یک تر کار ماهر 
نيازمندیم.

آدرس: آزادى ٨٩
بين امام هادى ٩ و ١١

عظيمی ٣٦٦٦٠٠٢٩

به �= 3م= آشپز 
ماهر (در همه زمينه ها) 

٠٩١٥٠٦٤٠٧٨١نيازمندیم 
٩٥٣٥٣٤٧٠/ م

به �= 3م= آشپز ماهر
ترجيحا شهرستانی جهت 

رستوران نيازمندیم
٠٩١٥١٢١٥٤٧٦

٩٥٣٥٥٩٣٨/ ف

به �= فر3ار ماهر اغذ�ه
نيازمندیم. آدرس:جاده قدیم 

سه راه فردوسی
تلفن: ٠٩١٥٣٢٥٦٦٣٤

٩٥٣٥٥٩٣٤/ ق

به �= آشپز و 3م= آشپز
جهت کار در رستوران نيازمندیم 

محدوده سيدى
٠٩١٥٣١٥٩٠٠٢

٩٥٣٥٥٩٩٠/ ر

شير�ن� سرا� آ�د�ن رشتخوار 
نياز به استاد کار ماهر قنادى 

دارد ٠٩١٥٣٣٢٨٨٦٤
٠٩١٥٤٠٥٥٣١٢

٩٥٣٥٥٨٢٤/ ش

به چند 3م= آشپز 
ماهر شهرستان� 

ظرفشوى خانم و آقا و چند پيک 
موتورى و  ٣ نفر صندوقدار خانم 
و آقا جهت شيفت شب نيازمندیم 

هنرستان کترینگ نارنج
٠٩١٥١٠٠٢٤٢٩

٩٥٣٥٥٨٦٨/ ف

 تخته 3ار و 3م= آشپز
نيازمند�م 
 جاده شاندیز

 روبروى موج هاى خروشان
انتهاى مدرس یک 

مجموعه تاالرهاى الماس 
٠٩١٥١٠٨٤٢٤٦ 
تماس از ساعت ١٠ به بعد

٩٥٣٥٦٨٢٦/ م

�به چند گارسون و ظرفشو
فود  فست  در  کار  جهت  آقا  یا  خانم 

واقع در بلوار وکيل آباد نيازمندیم
٩٥٣٥٦٧١٣/ ف٠٩١٥١١٥٧٥٤٠

به تعداد� محدود فر3ار و 
ساندو�چ زن ماهر  

 جهت کار درفست فود نيازمندیم
٩٥٣٥٦٨٩٨/ م ٠٩١٥١٥٦٧٠٨٨

رستوران گلستان 
به نيروهاى ( با سابقه کار) 

ذیل نيازمند است : 
- آشپز                   - کمک آشپز

 - صندوقدار       - پيک موتورى         
- خدمه  

نرسيده به چهارراه ابوطالب  
بين قرنی ٢٩ و ٣١ 

٩٥٣٥٥٨٥٧/ ر٠٩١٥٦٥٠٣١٤١

به �= نيرو 
جهت کار در فست فود 

نيازمندیم 
٩٥٣٥٦٠٩٠/ ف٠٩٠٣٧٨٩٢٠٤٠

 به تعداد� 3ارگر ساده 
 جهت کار در فست فود نيازمندیم

 ٠٩١٥١٥٦٧٠٨٨
٩٥٣٥٦٨٩٤/ م

سر آشپز ماهر 
دارا� تجربه باال 

و مدیریت قوى جهت کار در 
آشپزخانه اى واقع در ابتداى 
جاده فریمان با سرویس رفت 
و برگشت و حقوق مزایا مکفی 

نيازمندیم 
٠٩١٥٣٠٥٧٨٨٦

٩٥٣٥٦٤٨٥/ ق

رستوران ميچLا
به تعدادى نيروى خدماتی و 

ظرفشوى نيازمند است ترجيحا 
شهرستانی با جاى خواب 

مراجعه حضورى:
 نبش هنرستان ٨

٣٨٨٣٤٤٣٤
٩٥٣٥٦٦٢٧/ ف

به �= سالن دار باتجربه 
جهت کار در فست فود 

نيازمندیم محدوده پيروزى
٠٩١٥٥١٧٥٠٩٣

٩٥٣٥٣٧٨٠/ ف

به �= جوان 
جهت کار در فست فود 

نيازمندیم 
٠٩١٠٨٤٤٥٥٥٩

٩٥٣٥٣٧٦٧/ ف

استخــدام �خر�د و فروش تجار
�و ادار

 خر�د  و فروش
�صنعت� 3شاورز

آرا�شگر

آشپز و شير�ن� پز

اموررستوران

٩٥٣٤٧١١٢/ ف


