
پنجشنبه ١٩  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٣
٤٢

�Kقطعه 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

 �باغ فروش� فور
٢ قطعه باغ ١۴٠٠ و ٧٠٠ 

مترى سند ششدانگ 
واقع در سه راه فردوسی 

باغات سازمان آب
 به فروش می رسد 

٠٩١٥٥١٤٥٣٨٦
٩٥٣٥٩٨١٩/ م

زمين چشم انداز بند گلستان 
با آینده اى عالی و قيمت مناسب 

٨٠٠ مترى ١٢٠م 
٣٥٥١٠١٥٠-٠٩١٥٢٠٠٠٤١٨

٩٥٣٥٦٢٠٣/ پ

شاند�ز
موقعيت ویژه ویالسازى

 امام رضا ٣
 ۵٧۵ متر زمين ١١٠ متر پروانه

 نقدى یا معاوضه
٩٥٣٥٧٧٩٤/ ف٠٩١٥١١١٦٩١٠

و�ال�� ١٥٠مترزمين
١٠٠متر بنا، بازسازى شده، قابل 

ساخت یک طبقه دیگر ٣۵م
٠٩١٥٥٣٢٠٤١٦

٩٥٣٦٠٠١٨/ م

�قطعات زمين ٤٠٠ متر
باغچه  جهت  ویالسازى  منطقه  یک  در 

به فروش می رسد قيمت ٢,۵٠٠ م 
٠٩١٥٩٠٤٢١٢٥

٩٥٣٥٩٨٨٠/ ف

باغچه و�ال�� طرقبه 
بلوار کوهساران ١٠٠٠ متر 

استخر، آالچيق ،سوئيت فی ۵۵٠م
٩٥٣٥٦١٥٨/ پ٠٩١٥٧٠٧٠٨٢٦

باغ فروش� (مار�ان) 
٢۵٠٠ متر ١٠٠ اصله نهال ٣ و 
۴ ساله انواع ميوه یک عدد تانکر 

١٢٠٠٠ ليترى یک ساعت آب 
مدارهشت روزه، لوله کشی شده 

تا داخل تانکر ۴٠م یا معاوضه 
با خودرو 

٠٩٣٧٩٣٠٦٧٥٣
٩٥٣٥٧٧١٤/ ف

شاند�ز
خرید فروش معاوضه زمين باغ ویال

اکرمی ٠٩١٥١١١٦٧٣٣
٩٥٣١١٣١٦/ ف

٩٥٣٢٣٥٥١/ ق

باغچه ٩م
در منطقه تفریحی زرخوان

٠٩٣٠١١٠٢٣٠٠

 �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

مل�K فروش� تجار� مسKون� 
١٣٠ متر تجارى نمایشگاه ١٧٠ متر 

مسکونی خيابان گاز بين ١٣و ١۵ 
٠٩١٥١١٥٦٧٦٣ ،٣٢٧١٠٩٠١

٩٥٣٥٦٥٨٨/ ط

٩٥٣٥٩٦٨٦/ ف

 �فور�     فور
فروشنده مغازه در قطب 

اقتصادى مشهد
 ١٧ شهریور برج اکسون 

زیر قيمت منطقه فی ١٢٩ م 
نقدیا معاوضه با خودرو 

٠٩١٥٣٣٨٨٣٦٤

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

١۴ متر آپارتمان صدف
 ١١٨ متر سند ملکی 

٠٩١٥٤٤٢٥٦٩٦
٩٥٣٥٨٧٤٢/ ف

بازار فردوس� 
پله  جنب  روسرى  و  مانتو  طبقه 

برقی سر دونبش ٢٠ متر ۴٧٠م
٠٩١٥٤٧٤٠٤٠٠

٩٥٣٥٧٢٦٧/ ف

�= واحد مغازه تجار� در مجتمع
 -١ طبقه  تابان  وموبایل  کامپيوتر 
باموقعيت عالی قيمت توافقی به فروش 

می رسد ٠٩١٥١٠٢١٧٦٨
٩٥٣٥٩٧٤٤/ ف

قيمت استثنا�� 
۴۵ مترتجارى دائم+ ٨۵ متر 

مسکونی حاشيه کفاش، سه راه تورج 
٠٩١٥٥٠٧٩٢٧٥

٩٥٣٥٤٨٨٧/ ر

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

٠٩١٢٢٩٩٤١٢٦
٩٥٣٥٤٨١٨/ م

�فروش فور
 ٢۴ مغازه  سر  به  سر  معاوضه  یا 

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

 �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

�مغازه تجار
 ١٨ متر

خيابان شيرازى
 ١٠٠ مترى حرم
٠٩١٥٣٠٦٥٩٠٠

٩٥٣٥٩٧٨٠/ ل

٣٤ متر تجار� سند ششدانگ
 ميدان ميثاق مقابل مرکز درمانی 

رضا فی ٣۴٠ م رهن ۵٠ م 
٠٩١٥٥١٤٩٠٧٠-٣٥٢١٨٥٩٧

٩٥٣٥٩٣٧٨/ ف

فروش �ا معاوضه با خودرو
 �٢٤ متر تجار
 در قطب اقتصادى مشهد 

(چهارراه خسروى پاساژ فردوسی 
طبقه ١+ ) با امکانات مستقل 

پارکينگ داراى رهن باال 
باشرایط پرداخت عالی فی ١٠٠ م

 ٠٩١٥٣١٠٨٦٢٤ گرایلی
٠٩١٥٦١١٥٨٥٤ خانی

٩٥٣٥٩٤٤٨/ ر

  �سرقفل� ١واحد مغازه تجار
 ١۵,۵متر ٢۵۵م بازارموبایل مدرس

 ٧ پالک  عالی  انداز  چشم  ۴طبقه   
 ٠٩١٥٠٠٤٠٢٧٠باالترین پيشنهاد 

٩٥٣٥٥٤٠٩/ م

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

٣٠ متر تجار� دائم
چهاراه شهدا 

مقابل باغ نادرى
 ١۵متر همکف ١۴ متر 

بالکن -سکوریت -معاوضه 
با ماشين

٠٩١٥٣١٤٩٠٤٠
٩٥٣٥٩٥٩١/ ق

٢باب مغازه 
هرکدام۴٠متر،با سند ملکی

در موقعيت عالی،زیر قيمت بازار
٩٥٣٥٧٨٥٧/ پ٠٩١٥٣٢٢٣٠٦٦

١٠ متر مغازه واگذار ميشود
 معاوضه با آپارتمان و خودرو 

بازارچه عيدگاه
٠٩١٥٣١٣٢٤٥٠

٩٥٣٥٩٤٣١/ ق

3يان سنتر٢
فروش یک باب مغازه تجارى 

٢٣متر طبقه سوم
٠٩١٥٥١٠٥٠٩٩

٩٥٣٤٩٠٨٦/ ق

مغازه فروش�
١٢متر + زیرزمين تجارى دائم، 
امتيازات کامل سرخس ١۵ فی 

٢٨م مقطوع ٠٩١٥٩٧٣٧٠٤٠
٩٥٣٥٩٣٠٩/ ف

3يان سنتر ١ 
 مغازه ١٣ طبقه ٢ دور وید با 

امکانات کامل فی ٣٣٠ م فروش 
یا معاوضه ٠٩١٥٥٠٠٠١١٣

٩٥٣٥٩٧٦٨/ ف

بازار فردوس�
دو  متر   ٢۶ کفش  و  کيف  طبقه 

نبش با دکوراسيون ٢٨٠ م 
٩٥٣٥٧٢٦٩/ ف٠٩١٥٤٧٤٠٤٠٠

 �زمين تجار
 فروش، معاوضه، مشارکت 

٩٥٣٥٣٣٤٠/ م٠٩١٥١٠٢٩٤٧١ 

انبار فروش� 
�ا رهن و اجاره 
طرحچی ٢٣ - سند ملکی

 پایان کار شهردارى
 متراژ ١٠٢٠ متر 
برق ٢۵ سه آمپر

 قيمت 
٠٩١٥١١٠٧٦٠٦

٩٥٣٥٩١٤٠/ ف

 �متر  ٣٠٠٠ گلخانه  فروش� 
ملک ششدانگ

 با تمام امتيازات الزم 
٠٩٣٨٠٠٣٥٠١١

٩٥٣٥٩٤٨٠/ ف

حاشيه 3مربندسبز  
١٣۵٠٠متردوردیوار٧٠٠متر سوله 

امکانات کامل١٠ساله مرغداریه
  ٠٩١٥١٢٥٠٥٧٢

٩٥٣٣٦٤٥٩/ ق

 فروش
٢٠هKتار زمين 3شاورز� قوچان

 ٢٠٠٠درخت چهارساله 
منزل مسکونی مقدارى 

ادوات کشاورزى ٢سالن 
آماده جهت پرورش طيور 
یک سالن نيمه کاره جهت 

پرورش دام و داراى مجوز 
پروش شترمرغ 

قيمت ۶٠٠م
 ٠٩١٥٥٠٣٥٦١٩

٩٥٣٥٧٠٢٦/ م

نيرو� 3ار و شر�= 
در سالنی با سابقه ١۶ ساله 

در هفت تير 
٩٥٣٥٨٥٩١/ م٠٩٣٠٤٧٧١٩٤٧

هما� ز�با��
به یک شنيون کار باتجربه و یک منشی 
است  نيازمند  حسابدارى  باتجربه 

محدوده طالب ٠٩١٥٥١٣١٧٩٢
٩٥٣٥٧١٠٦/ ف

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

به �= آرا�شگر ماهر
جهت سالن زیبایی

 محدوده عبادى نيازمندیم 
٠٩١٥٤٠٢٤٦٤١

٩٥٣٥٧١٣٥/ ف

٩٥٣٥٧٨١٧/ ط

اجاره ال�ن مژه وناخن
وپوست درفضاى شيک ومکان عالی

  ٠٩٣٨٤٩٠٠٨٧٣
جالل آل احمد٣٦٠٦٧٥٠٦

توجه       توجه 
پيرا�ش ُسرخ آب�
به استادکار ماهر و مجرب 

در تمام رشته هاى آرایش و 
پيرایش مردانه با سابقه کار 

و مدرک معتبر آرایشگرى 
نيازمند ميباشد.

جهت استخدام بعدازظهرها
 از ساعت ۴ بعدازظهر 

با شماره تلفنهاى ذیل تماس 
حاصل نمایيد.

٠٩٣٧٠٤٠٧٧٤٧
٩٥٣٥٧٤٥٤/ ل ٣٦٠٨٢٩١٣

سالن تخصص� بانو
استخدام اپيالسيون کار حرفه اى 

ماساژور و مژه کار
٠٩٣٦٧٣٢٠٢٠٤

٩٥٣٥٧٥٤٩/ ف

�= استاد3ار3ي= ساز
ویک استادکارخشک کار

همراه کليه مزایا
 هفت تير٢٩-زیرزمين مسجد

٩٥٣٥٢٣٧٣/ ق

به ٢ نفر طباخ ماهر 
نيازمند�م   

٠٩٣٥٤٩٣٧١١٦
٩٥٣٥٧١٢٩/ ف

�به �= نفر آشپز حرفه ا
3باب تر�3    با سابقه خوب و 

متعهد به کار نيازمندیم . چهارراه
آزادشهر   ٠٩١٥٣١٥٠٤٤٤

٩٥٣٥٩٦٣٥/ ق

 به �= آشپز طباخ� و 
جگر�3 

 نيازمندیم محدوده کار هاشميه

٩٥٣٥٩٨٥٧/ ب٠٩١٥١١٧٣٣٧١ 

برا� تKميل
 3ادر پرسنل� 

به تعدادى مهماندار خانم و آقا و 
خدماتی و پيک موتورى و 
پيک پياده  نيازمند است 

١٧ شهریور، بام برج آسمان 
تاالر و رستوران آنتریوم اطلسيه 

٠٩٠١٤٥٠٦٣١٧
٩٥٣٥٩٨٤٤/ ف

به �= نفر آقا 
جهت ظرفشوى و سالن دار 

نيازمندیم امام رضا ۶٩
٠٩١٥٦٠٠٤٨٩٧

٩٥٣٥٩٣٩٣/ ف

به �= منش� خانم 
نيازمندیم ساعت کارى ١٢ الی ١۶ 

همه روزه محدوده مصلی
٠٩١٥١٧٧٢٠٦٠

٩٥٣٥٩٧٤٢/ ف

رستوران ابور�حان 
 یک نفر سالن دار آقا یک نفر سالن دار 
خانم طالب بلوار ابوریحان  بين ٢ و ۴

٠٩١٥٥٠١٤١٥١
٩٥٣٥٩٣٥٧/ ف

به ٣ نفر نيرو� ساده 
آشنا به کار آشپزخانه نيازمندیم

 محدوده قاسم آباد
٠٩١٥٩٠٠٥١٥٣

٩٥٣٥٩٧٦٥/ ف

به �= آشپز ماهر خانم �ا آقا 
جهت کار در آشپزخانه نيازمندیم 

    ٠٩١٥٨٩٦٣٥٨٦
٠٩٣٧٢٦٧٢٩٦٤

٩٥٣٥٩٥٥٩/ ف

صندوقدار خانم ١نفر
فرکار ساندویچ ٣ نفر کارگر ساده 

همراه با موتور ۴ نفر محدوده
 وکيل آباد ٠٩١٥٦٤٤٤٠٠٥

٩٥٣٥٤٥٢٦/ ف

به �= سالن دار و �= فر3ار
فست  در  کار  جهت  پيتزا  و  ساندویچ 
را  تان  کارى  سابقه  نيازمندیم  فود 

٠٩٣٥٤٠٢٥٦٧٩پيامک کنيد
٩٥٣٥٩٨٤٧/ ف

 �دو سالن دار و ظرفشو
با شرایط خوب نيازمندیم 
بين وکيل آباد ٧٧ و ٧٩ 

 غذاى ایتاليایی پاى 
٩٥٣٥٩٨٦٣/ ف

3ارگر ساده 3باب� نيازمند�م 
احمدآباد  پاستور ١١,١ روبروى  
ابومسلم ١۴ تماس ٣ بعدازظهر 

الی ١٢شب    ٣٨٤١٦٩٠٥
٩٥٣٥٩٠٦٢/ ف

مجتمع اقامت� پذ�را�� 

پدربزرگ
خود  کادر  تکميل  جهت 
به تعدادى نيروى آقا و 

خانم نيازمند است: 
آشپز ایرانی آقا باسابقه 

کار حداقل ٢ سال 
آقا  ایرانی  آشپز  کمک 
 ٢ حداقل  کار  باسابقه 

سال 
دار  سالن  و  مهماندار 
روابط  با  خانم  و  آقا 
باسابقه  و  باال  عمومی 

کار حداقل ٢ سال
نيروى خدماتی آقا و خانم 

کمربندى طرقبه به 
سمت چاليدره، بين 
امام خمينی ٩ و ١١ 

مراجعه جمعه 
ساعت ١٠ الی ١۴ 

همراه داشتن اصل 
و تصویر مدارک 

شناسایی و یک قطعه 
عکس الزامی است.

 

٩٥٣٥٩٥١٦/ ف

به تعداد� 3ارگرساده خانم
وکمک آشپز ماهر خانم 

نيازمندیم.
٠٩٣٣٢٤٠٧٩٨١

٩٥٣٥٨٠٢٥/ ق

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

مهماندار 
 جهت کار در رستوران 

واقع در شهر چابهار
٩٥٣٥٩١٩٦/ ف٠٩٣٠٢٩٨٤٩٥٥

�به �= نفر پي= موتور
جهت کار در آشپزخانه اى واقع در 

بلوار وکيل آباد، کوثر نيازمندیم
٩٥٣٥٩٨٠٣/ ف٠٩١٥١٥٧٤٧٥٦

به �= 3انتردار خانم 
و پيک مراجعه حضورى 

امام رضا ۶٧ کترینگ آنسه 
٠٩٣٥٥١٨٦٨٠٥

٩٥٣٥٩١٧٠/ ف

فست فود ُپ.ِت.ُت 
به یک کارگر با موتور 

در محدوده هاشميه نيازمندیم.
٠٩١٥٥٠٥٢٧٢٩

٩٥٣٥٩٦٦٦/ خ

به تعداد� پرسنل 
خانم و آقا جهت کار در رستوران 

نيازمندیم
٩٥٣٥٧٣٣٨/ ف٣٨٤٠١١٧١

جهت تKميل 3ادر آشپزخانه
به افراد ذیل نيازمندیم: 

- ٢نفر خانم جهت کانتر غذا 
- ۵ نفر کارگر ساده 

- ٢ نفر کمک آشپز ماهر 
- ١٠ نفر پيک موتورى 

ساعت تماس:
 ٩ صبح الی ١٢ ظهر

٠٩٠٣٥٩٨٠٦٣٨
٩٥٣٥٩٢٩٨/ ف

رستوران امير3بير
تخته کار کارگر ساده وسالن دار 

 نيازمندیم ميدان عدل خمينی
٩٥٣٥٥١٥٩/ ف

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

٠٩١٥٣٢١٧٨٣٨
٠٩١٥٥٨٢٩٣٦٣

٩٥٣٥٩٥٠١/ ق

به نيروها� ز�ر نيازمند�م
فرکار آقا، کانتر باسابقه کار خانم 
ظرفشوى خانم محدوده وکيل آباد 

٠٩١٥١١١١٧٨٩
٩٥٣٥٧٨٨٥/ ف

3ارگرماهر
ترجيحا شهرستانی نيازمندیم 

رستوران شبنم بين عنبران ١و٣
٠٩١٥٥١٥٦٣٨٩

٩٥٣٥٩١٢٢/ ق

رستوران گلستان
به صندوقدار و پيک موتورى 
باسابقه کارى نيازمند است 

آدرس :
 نرسيده به چهارراه ابوطالب 

بين قرنی ٢٩ و ٣١

٠٩١٥٦٥٠٣١٤١
٩٥٣٥٩١٢٩/ ر

 �به تعداد� نيرو
پذ�را�� خانم و آقا 
جهت کار در تاالر نيازمندیم 

٩٥٣٥٩٩٢٥/ م٠٩١٥٨٦٣٦٥٩٥

به �= فر3ار ماهر 
 جهت شيفت بعدازظهر نيازمندیم 

دانش شرقی بين ١٧ و ١٩ ساندویچ 
سهيل ٠٩١٥٠٦٤٠٩٢٧

٩٥٣٥٩٠٥٠/ ف

به �= شاطر 
جهت کار در رستوران نيازمندیم 

٣٨٤٤٩٩٧١
٩٥٣٥٩٨٥٠/ ف

 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

استخــدام

�خر�د و فروش تجار
�و ادار

 خر�د  و فروش
�صنعت� 3شاورز

آرا�شگر

آشپز و شير�ن� پز

اموررستوران

  
 

٩٥٣٥٩٩٢٩/ ق٩/١٥١٠٣٣ ض

٩٥٣٥٧٤٠٧/ خ

٩٥٣٥٨٣٣٤/ ف


