
٤٤
چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٢

فروش فور' 
مهمانپذیر حاشيه خيابان طبرسی 

نزدیک به حرم مطهر 
٩٥٣٥٨٤١٣/ م٠٩١٥٩٧٥٤٣٠٦

فروش فور'
 مغازه تجار' 
در موقعيت عالی برج اکسون
 ١٧ شهریور جنب آکواریوم

١۴ متر آپارتمان صدف
 ١١٨ متر سند ملکی 

٠٩١٥٤٤٢٥٦٩٦
٩٥٣٥٨٧٤٢/ ف

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

�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

�يان سنتر٢
فروش یک مغازه به مساحت

٢٣ متر طبقه سوم
٠٩١٥٥١٠٥٠٩٩

٩٥٣٥١٦٢٨/ ق

و�يل آباد
 فارغ التحصيالن
٢٧٠ متر تجارى دو نبش 
مناسب نمایندگی خاص 
و فست فود فروش یا 
معاوضه بدون واسطه
٠٩٣٧٩٣٧٢١٧٧

٩٥٣٥٨٥٣٩/ ر

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

 بی واسطه ٠٩٣٥٣٢٧١٥٣٩
٣٢٧٣١٢٨١

٩٥٣٤٧٩٣٢/ ف

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

جاده �الت 
�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

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

شاگرد و �ارآموز 
�در سالن ز$با$

واقع در بلوار معلم نيازمندیم
٠٩١٥٨٢٥٢٢٧٠

٩٥٣٥٨٥٩٥/ ف

 آرا$شگر ماهر مرد
 نيازمندیم خيام۴۶/٣قطعه چهارم

٠٩٣٧٥٢٣١٥٩٠
٩٥٣٥٥٧٦٥/ ق

به $@ آرا$شگر 
ماهر آقا نيازمند$م   

٠٩٣٠٥١١٤٨٣٠
٩٥٣٥٧٤٣٢/ ق

نيرو' �ار و شر$@ 
در سالنی با سابقه ١۶ ساله 

در هفت تير 
٩٥٣٥٨٥٩١/ م٠٩٣٠٤٧٧١٩٤٧

٩٥٣٥٧٨١٧/ ط

اجاره ال$ن مژه وناخن
وپوست درفضاى شيک ومکان عالی

  ٠٩٣٨٤٩٠٠٨٧٣
جالل آل احمد٣٦٠٦٧٥٠٦

شاگرد آرا$شگر
ماهر خانم نيازمندیم

 بلوار فردوسی
٩٥٣٥٨٥٧٦/ ف٣٧٦٦٣١١٩

در سالن ز$با$� ال�چر' 

نيلوفر سفيد
واقع در سجاد ١۵ صندلی 

جهت کپ کار (کوتاهی) 
حرفه اى و فوق تخصص 

اجاره داده می شود
٠٩٣٠٧٤٣٩٠٠٩

٩٥٣٥٤١٣٦/ ف

سالن ز$با$� واقع در
شنيون،  جهت  صندلی  کالهدوز 
ميکاپ، طراحی ابرو و اپيالسيون اجاره 

داده می شود ٠٩٣٧٩١٧٦٩٨٣
٩٥٣٥٨٣٨٠/ ف

به $@ آرا$شگر ماهر
جهت سالن زیبایی

 محدوده عبادى نيازمندیم 
٠٩١٥٤٠٢٤٦٤١

٩٥٣٥٧١٣٥/ ف

اتاق جهت اپيالسيون 
و خدمات ناخن و مژه

 اجاره داده می شود محدوده کوثر
٠٩١٥٤٢١٥٤٧٨

٩٥٣٥٨٧٥٩/ ف

به $@ بردست خانم جهت 
�ار در آرا$شگاه زنانه

نيازمندیم تماس ١١ الی ١٩
٣٦٠٧٦٧٠٨

٩٥٣٥٨٨٤٤/ ف

اجاره صندل� در 
سالن ز$با$� بانوان  

٠٩١٥٨٢٠٦٢٠٤
٩٥٣٥٦٤٣٩/ ف

�تر$نگ آرسام 
 کمک آشپز ماهر جهت آشپزخانه 

نيازمندیم    ٣٨٩٣٧١٦٢
٩٥٣٥٦١٨٨/ ش٠٩١٥٣٢١٠٦١٤

به $@ آشپز و �م@ آشپز
جهت کار در رستوران نيازمندیم 

محدوده سيدى
٠٩١٥٣١٥٩٠٠٢

٩٥٣٥٥٩٩٠/ ر

به $@ �م@ آشپز ماهر
ترجيحا شهرستانی جهت 

رستوران نيازمندیم
٠٩١٥١٢١٥٤٧٦

٩٥٣٥٥٩٣٨/ ف

٩٥٣٥٥٩٨٦/ د

�ي@ و 
شير$ن� طاهر

به یک تر کار ماهر 
نيازمندیم.

آدرس: آزادى ٨٩
بين امام هادى ٩ و ١١

عظيمی ٣٦٦٦٠٠٢٩

به آشپز ماهر ،�م@ آشپز 
سالن دار و کارگر ساده شهرستانی 

نيازمندیم مراجعه حضورى فلکه ضد 
 امام رضا ۴٢ رستوران چهارفصل 

٩٥٣٥٧٤٥١/ ف

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

٩٥٣٥٦٦٧٣/ ف

به $@ آشپز ماهر 
نيازمند$م

 

٩٥٣٥٨٠٩٨/ ف٣٦٢٢٧٦٢٩

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

وکيل آباد ٧٧ جوجه کباب گراناز 
٠٩١٥١١٥٥٨٥٠

٩٥٣٤٤٥٩٨/ ف

٩٥٣٥٢٣٠٠/ د

رستوران 
�لبه

واقع در نبش 
هاشميه١٨

جنب بانک رفاه
به صندوقدارخانم 

نيازمنداست
تماس ١۶-٩

٠٩٣٦٦٢٨٢٧٣٢

به چند �م@ 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

به تعداد' نيرو' 
خانم و آقا

جهت کار در آشپزخانه فست 
فود نيازمندیم متقاضيان 
واجد شرایط لطفا با شماره 
٠٩٠١٧٦٦٥٦٤٩

 تماس حاصل فرمایند
 

٩٥٣٥٧٧٢٧/ ف

 به تعداد' نيرو' جوان
 شهرستانی جهت کاردر

 رستوران هتل نيازمندیم 
 ٣٢٢٣٩٦٥٠

٩٥٣٥٨٥٧٨/ ف

�استخدام آشپز �باب تر�
  و مرغ بر$ان نيازمند$م 

٠٩٣٥٤٣٩٢٧٠٠
٩٥٣٥٥٥٣٩/ ف

به $@ نفر فر�ار
 و  �ارگر ساده 

جهت کار در ساندویچی نيازمندیم 
٠٩٣٥٦٢٢٣٥٢٦

٩٥٣٥٨١١٨/ ف

تعداد' �م@ آشپزماهر
جهت رستوران یا باغ سرا

٠٩١٥٦١٨٥٠٧٩
٩٥٣٥٧١٩٥/ ف

 �فر�ار ساندو$چ
نيازمندیم بين پيروزى ٣٢ و ٣۴ 
 فست فود ترنج حقوق خوب

٩٥٣٥٨٦٧٣/ ف

مر�ز توانبخش� توس
به منظور تکميل کادر 
آشپزخانه آن مرکز به 

همکارى یک نفر (آقا یا 
خانم) نيازمند است

٣٧٢٧٨٧٩٩
٩٥٣٥٨٣٦٦/ ف

١- پي@ موتور'
٢- کارگر ساده 

٣- کارگر خانم جهت 
رستوران نيازمندیم 

چهارراه دانش جنب بانک 
صادرات رستوران ترنج

٣٨٥١٠٤٤٢
٩٥٣٥٨٣٣٨/ ف

 فر�ار و نيرو' �ار ماهر
 جهت همکارى در فست فود فلکه آب 

نبش امام رضا ٣ نيازمندیم
٠٩١٥٥٢٢١٨٤٣ 

٩٥٣٥٥٤٠٣/ م

رستوران �اخ 
نيروى آقا با موتورسيکلت و ظرفشوى 
حرفه اى نيازمند است ساعت کار ٨ الی 
 ١٧ قانون کار بين فلسطين ١٩ و  ٢١

٩٥٣٥٨٠٤٢/ م

به چند پي@ جهت �ار در 
رستوران نيازمند$م

شيفت ظهر محدوده امام خمينی
٠٩١٥٥٢٤٥٩٢٨

٩٥٣٥٨٠٨٢/ ف

تعداد' پي@ موتور' 
نيازمندیم  ظرفشوى  و  آشپز  کمک 
 ١٧ معلم  به  نرسيده  معلم  ميدان 
 رستوران غدیر خم ٣٦٠١٥٥١٧

٩٥٣٥٨٠٦٠/ ف

 تخته �ار و �م@ آشپز
نيازمند$م 
 جاده شاندیز

 روبروى موج هاى خروشان
انتهاى مدرس یک 

مجموعه تاالرهاى الماس 
٠٩١٥١٠٨٤٢٤٦ 
تماس از ساعت ١٠ به بعد

٩٥٣٥٦٨٢٦/ م

٩٥٣٥٦٩٥٢/ 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

 نيازمندیم پيروزى ٩ 
نبش چهارراه اول

 پالک ٣ 
٠٩٣٠٣٤٩١٨٠٩

 به تعداد' سالن دار 
حرفه ا' مرد

 جهت کار در کافی شاپ نبات 
نيازمندیم

مراجعه حضورى ٨ صبح تا 
١٢ ظهر یک قطعه عکس و 

کپی کارت ملی فلسطين ١٩ 
نبش چهارراه اول صفاء ١٨ 

کافه نبات 

 

٩٥٣٥٨٢٧١/ م

به $@ نيرو' خانم 
جهت سالن دارى در رستوران 

نيازمندیم
ساعت کارى

 ١١:٣٠ تا ٣٠:١۶ 
حقوق۴۵٠ تا ۵٠٠ 
بين معلم ٢١ و ٢٣ 

٠٩١٥٣٠٠٨٦٥٢
٩٥٣٥٨١١١/ ف

به تعداد' ظرف شو' 
و کمک آشپز جهت کار در کبابی 

محدوده هاشميه نيازمندیم
٩٥٣٥٨٠٢٤/ پ٣٨٨١٣٢٦٨

به سالن دار 
و �م@ آشپز 

ترجيحا شهرستانی
 جهت رستوران نيازمندیم 

چهارراه شهدا بين بهجت ١ و ٣ 
رستوران الزهرا

٠٩٣٠٢١٣٩٤٧٦
٩٥٣٥٨٧٣٧/ ف

به تعداد' �ارگرساده خانم
وکمک آشپز ماهر خانم 

نيازمندیم.
٠٩٣٣٢٤٠٧٩٨١

٩٥٣٥٨٠٢٥/ ق

به $@ سالن دار باتجربه
براى یک رستوران لوکس 

نيازمندیم
٠٩١٥٠٥٤١٠٣١

٩٥٣٥٨٩٤٧/ ق

تعداد' سالن دار باتجربه
جهت رستوران فرنگی نيازمندیم 

مراجعه حضورى ١٧ الی ٢٠ 
 فرهاد ٢۵ رستوران ارکيده سياه

٩٥٣٥٧٠٨٣/ ف

به $@ سالن دار باتجربه 
جهت شيفت بعدازظهر 

در فست فود نيازمندیم 
٠٩٣٠٩٧٧٦٢٠٣

٩٥٣٥٨٧٥٦/ ف

رستوران امير�بير
تخته کار کارگر ساده وسالن دار 

 نيازمندیم ميدان عدل خمينی
٩٥٣٥٥١٥٩/ ف

به $@ نيرو' ساده خانم 
جهت فست فود نيازمندیم

 طالب، چهارراه برق 
٠٩٣٥٤٦٤٤٣٨٩-٣٢٧٨٣٢٨٨

٩٥٣٥٦٦٣٥/ ف

 �هتل ملNوت
 امام رضا ۵ نبش چهنو ٨- به نيروى 
نيازمندیم خانم  دار  خانه  مجرب 

 ٠٩١٣٣٣٨٢٦١٩
٩٥٣٥٨٩٠٥/ ف

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

٩٥٣٥٤٩٣٢/ خ

$@ نفر صندوقدار خانم 
نيروى پذیرایی و کارگر ساده جهت 

کار در فست فود نيازمندیم 
٠٩١٢٠٩١٥٤٠٧

٩٥٣٥٨٢٦٨/ ف

 �اسلوفود خورش باش
جهت تکميل پرسنل خود به 

افراد ذیل نيازمند است :
 ١-  آشپز ایرانی ماهر ٣ نفر

 ٢- منقل دار ماهر و نيمه ماهر 
٣- کمک آشپز       ۴- خدمات 

مراجعه فقط حضورى بين 
وکيل آباد ١٧ و ١٩ نرسيده

  به پل سيدرضی
٩٥٣٥٨٦٢٩/ ف

به $@ پي@ و ٢ نيرو' آقا $ا خانم 
جهت کار در پيتزافروشی 

نيازمندیم ( محدوده ابوطالب)
٣٧٢٥٧٥٧٤-٠٩٣٥٤٨٠٠٦٥٠

٩٥٣٥٨٧٥٧/ ف

٩٥٣٣٩٥٣٤/ پ

آشپز خانم-آقا
(غذا، دسر، کافی من)

 مهماندار خانم جهت پذیرایی
٠٩١٥١٢٤٦٠٣٨

به تعداد' 
سالن دار 

ماهر با 
سابقه کار 
نيازمندیم 
٠٩٣٨٥٠٣٣٠٠٥

٩٥٣٥٦٨٣٩/ پ

به فر�ارماهر 
و آشنا به کار 

فست فود 
با سابقه کار 

نيازمندیم
٠٩٣٨٥٠٣٣٠٠٥

٩٥٣٥٦٨٤٧/ پ

به تعداد' گارسون 
و ظرف شوى جهت کار در رستوران 

واقع در طرقبه نيازمندیم
٩٥٣٥٨١٧٠/ پ٠٩٣٨٤١٦٦٠٧٠

هتل قصر سفيد
استخدام می نماید 

١- نيروى پذیرش خانم و آقا
 ٢- نيروى خانه دار 

٣- نيروى شهرستانی جهت رستوران 
 با جاى خواب

مراجعه حضورى ساعت ٩ الی ١٨ 
امام رضاى ١۶ عنصرى غربی ۵

 

٩٥٣٥٧٤٤٥/ ف

به $@ خانه دار جهت
  �ار در هتل نيازمند$م

٣٨٥٩٦٤٩٣
٩٥٣٥٨٢١٢/ ف

استخدام 
پذیرش- خانه دار

 ميزبان شهرستانی باتجربه 
حقوق طبق قانون کار نيازمندیم 

ساعت مراجعه ٩ الی ١٨ 
مراجعه فقط حضورى

 خيابان امام رضا ۴٢ نبش 
چهارراه دوم

 مجتمع علوم پزشکی ایران
 

٩٥٣٥٨١١٠/ ف

هتل� ٣ ستاره 
دعوت به همکارى می نماید :

 ١- نيروى آقا و خانم مسلط به 
زبان انگليسی یا عربی و حداقل 

مدرک تحصيلی ليسانس 
 ٢- کباب زن جوان با حداقل

 ۵ سال سابقه کار 
چهارراه شهدا داخل پاساژ بهمن

 

٩٥٣٥٦١٧٩/ ف

هتل خورشيد 
 به تعدادى خانم جهت کار خدماتی 

نيازمندیم
 ٣٢٢٣٩٦٥٠

٩٥٣٥٨٥٨٤/ ف

به تعداد' پذ$رشگر 
خانم و آقا 

جهت کار در هتل 
نيازمندیم. 

مراجعه حضورى 
ميدان طبرسی

 خيابان نوغان- هتل عماد 
٩٥٣٥٦٣٩٩/ م

به $@ نيرو' آشپز 
 نيازمند$م هتل دانشور

٣٢٢٨٢٩٠٠
٩٥٣٥٨٧٥٨/ ف

به هتل آپارتمان 
به افراد باتجربه کارى نيازمند 

است خانه دار خانم ۴ نفر 
پذیرش شيفت شب آقا ٣ نفر 

نيروى کار رستوران ترجيحا 
شهرستانی ۴ نفر پذیرش خانم 
شيفت صبح ٣ نفر خيابان امام 

 رضا ۵ چهنوى ۴ هتل داود

٩٥٣٥٦٦٠٥/ ف

استخدام
 در هتل ٤ ستاره

١- ميزبان ۵ نفر 
٢- کافی من ١ نفر 

٣- فرکار جهت صبحانه ١ نفر
 تماس ٩ الی ١٢ و ١۶ الی ٢١
٠٩٣٨٠١٨١٩٧٨

٩٥٣٥٥٨٧٢/ ف

هتل آراد
جهت تکميل کادر پرسنلی 

به افراد ذیل نيازمند است 
١- خانه دار

 ٢- سوپر وایزر
 ٣- تاسيسات

 ۴- مدیریت خانه دارى 
۵- کمک آشپز

 مراجعه حضورى 
چهارراه دانش نبش

 دانش غربی ١١

 

٩٥٣٥٥٠٧٠/ ف

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

طبرسی ۶ سوئيت نوید 
 مراجعه ١٠ تا ١۶

٩٥٣٥٣٩٥٣/ ف

استخــدام

 خر$د  و فروش
صنعت� �شاورز'

آرا$شگر

آشپز و شير$ن� پز

امور هتل

اموررستوران

٩٥٣٥٧٤٠٧/ خ


