
يكشنبه ٢٢ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٥
٣٩

صياد ٥٤ 
معاوضه دو منزل و�ال��

١٨۵ مترى و ٨٨ مترى 
بعالوه ٢٠٠ م پول نقد

 با آپارتمان یا ویالیی در 
مرکز شهر تا حدود ۶٠٠ م 
٠٩١٥٤٨٢١٠٨٨

٩٥٣٤١٥٥٥/ م

معاوضه 
تخصص ما فقط سجاد و احمدآباد 

بدون واسطه 
٩٥٣٥٨٥٥٢/ ف٠٩٣٣٥١٢٩٩٥٥

آرامگاه فردوس� مار�ان
١٠٠٠ متر درختان ۴ ساله 

قطره اى و تانکر ٢نبش فی ٢٧م
٠٩١٥٨٠٩٧٢٤٩

٩٥٣٥٨٦١١/ ف

�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

آمل- محمود آباد
ویال دوبلکس طرح رومی 

زمين ٣١٠ متر بنا، ٢٠٠ متر 
شهرکی، آب، برق، گاز، سند 
ششدانگ، استخر، جکوزى 

٠٩١١٣٢١٢٤٤١
٠٩١١٣٠٠٠٩٢٥

٩٥٣٤٢٩٦٨/ ف

محدوده فردوس�
٨٠٠ متر باغ با امتياز آب 

و سند ملکی داراى آالچيق 
و بناى نيمه ساز و موقعيت 

عالی با قيمت مناسب به 
فروش می رسد

٠٩١٥٣١٩٠١٦٦
٩٥٣٦١٠٠٦/ ف

خر�د فروش 
طرقبه

زمينهاى ویالیی 
شهرک ارغوان

۶دانگ- با پروانه
٠٩١٥١١٠٣٢٢١

٣٤٢٢٤٢٠٠ بزازان
٩٥٣٠٣١١٠/ ق

جاده چهچهه-١٢٠٠متر 
 دور دیواردرختان١٢ساله سيستم 

قطره اى ملکی باسندجدول کشی۶۵م
 ٠٩١٥٤١٢٦١٤٦

٩٥٣٦١٥٣٠/ ق

٩٥٣٢٣٥٥١/ ق

باغچه ٩م
در منطقه تفریحی زرخوان

٠٩٣٠١١٠٢٣٠٠

شاند�ز
خرید فروش معاوضه زمين باغ ویال

اکرمی ٠٩١٥١١١٦٧٣٣
٩٥٣١١٣١٦/ ف

3يان سنتر ١ 
 مغازه ١٣ طبقه ٢ دور وید با 

امکانات کامل فی ٣٣٠ م فروش 
یا معاوضه ٠٩١٥٥٠٠٠١١٣

٩٥٣٥٩٧٦٨/ 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

 �زمين تجار
 فروش، معاوضه، مشارکت 

٩٥٣٥٣٣٤٠/ م٠٩١٥١٠٢٩٤٧١ 

انبار موادغذا��
١١٠٠متر+ ٢٠٠متر فضاى ادارى

کارخانه  مقابل  کالت  جاده  حاشيه 
٠٩٣٠٤٤٢٨٧٠٠ جامعه

٩٥٢٣٢١٨٥/ م

٢باب مغازه 
هرکدام۴٠متر،با سند ملکی

در موقعيت عالی،زیر قيمت بازار
٩٥٣٥٧٨٥٧/ پ٠٩١٥٣٢٢٣٠٦٦

فروش 
مغازه

در نزدیکترین 
مجتمع تجارى
 به حرم مطهر

( با شرایط ویژه) 
آماده تحویل 

٢۵% نقد الباقی 
اقساط ۴٨ ماه

٣٨٠٨٣٦١٢
٠٩٠٢٥١٣٨٠٨٣

٩٥٢٨٦٣٠١/ ق

سرقفل�
 � �Kباب مغازه تجار

به متراژ همکف حدودا ٣٠ متر و 
زیر زمينی حدودا ٣٠ متر واقع 

در بلوار سازمان آب نبش شهيد 
صادقی ٣ بفروش می رسد .

٣٧٢٦٥٣٣٦ امالک کيوان 
٩٥٣٦١٥١٤/ ش

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

تعداد محدود متراژ١٠تا٢٠متر
 ٠٩١٥٦٨٨١١٢٤

٩٥٣٦٠٤٠٧/ ق

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

٠٩٣٠٤٤٢٨٧٠٠ شمالی یک
٩٥٢٣٢١٧٥/ م

ميدان ١٧ شهر�ور 
پاساژ جواد

سند ششدانگ ملکی ٩۵٠ م 
تماس : ٠٩٣٣٣٤١٩٩٩١

٩٥٣٥٤٠٩٧/ ر

قيمت استثنا�� 
۴۵ مترتجارى دائم+ ٨۵ متر 

مسکونی حاشيه کفاش، سه راه تورج 
٠٩١٥٥٠٧٩٢٧٥

٩٥٣٥٤٨٨٧/ ر

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

�فروش فور
سرقفلی مغازه در ٣٠ مترى طالب

٠٩١٥٨٨٢٥٥١٠فی ٧٠م
٩٥٣٦١٠٢٧/ ف

 پروما 
 مغازه ١٢مترى 

طبقه ٢
 با موقعيت عالی 

٠٩٣٥١٦٠٤٥٨٧ 
٩٥٣٦٠٩٣٩/ ب

�فروش فور
 ٢۴ مغازه  سر  به  سر  معاوضه  یا 

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

 �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

چهارراه مخابرات
مجتمع تجارى اکسين ١٣ متر طبقه 
٣+ کيف و کفش و پوشاک فروش 

یا معاوضه ٠٩١٥١١١٨٢١٩
٩٥٣٦١٥٥٦/ ف

حاشيه بلوار فردوس�
اکازیون همکف مستقل  ١٢٣متر 

راه جدا فی ٨۵٠م بی واسطه
٠٩١٥٠٥٢٨٨٢٥

٩٥٣٦١٧١٠/ م

٣٤ متر تجار� سند ششدانگ
 ميدان ميثاق مقابل مرکز درمانی 

رضا فی ٣۴٠ م رهن ۵٠ م 
٠٩١٥٥١٤٩٠٧٠-٣٥٢١٨٥٩٧

٩٥٣٥٩٣٧٨/ ف

�فور� فور
جاده 3الت حاشيه گرج�
٣٨٨ متر سالن صنعتی

با امکانات فول
فروش یا معاوضه

٠٩١٥٥٨٠٦٧٧٨
فقط مصرف کننده

٩٥٣٦١٦٥٣/ ق

حاشيه 3مربندسبز  
١٣۵٠٠متردوردیوار٧٠٠متر سوله 

امکانات کامل١٠ساله مرغداریه
  ٠٩١٥١٢٥٠٥٧٢

٩٥٣٣٦٤٥٩/ ق

�فور�    فور
اتاق ایپالسيون اجاره داده
 می شود محدوده فرامرز

٩٥٣٦٠٩٧٠/ ف٣٧٦٧٤٠٢٣

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

محدوده طالب ٠٩١٥٥١٣١٧٩٢
٩٥٣٥٧١٠٦/ ف

�= اتاق ٣×٢ 
در سالن زیبایی فرامرز جهت کراتينه 

و خدمات اجاره داده می شود 
٠٩١٥٢٤٧٥٨٥٠

٩٥٣٦١٦٤٠/ ف

فور� اجاره 3ابين اپيالسيون
هليا  زیبایی  سالن  در  تاتو  ناخن 

واقع در حاشيه هنرستان
٩٥٣٦١٠١٣/ ف٠٩١٥٤٨١٢٤١٨

به �= آشپز فرنگ� 
و �= آشپز ساده

جهت کار در فست فود لوکس 
نيازمندیم ٠٩٣٧٧٠٠٧٠٠٠

٩٥٣٦٠٣٦١/ ف

�= استاد3ار3ي= ساز
ویک استادکارخشک کار

همراه کليه مزایا
 هفت تير٢٩-زیرزمين مسجد

٩٥٣٥٢٣٧٣/ ق

به �= 3م= آشپز 
طباخ� نيازمند�م   

٠٩١٥٩٢٣٣٩٣٠
٩٥٣٦١١٠٧/ ف

به تعداد� خانم �ا آقا 
بردست قنادى

 محدوده چهارراه ورزش نيازمندیم 
٠٩١٥٣٤٠٣٦١٧

٩٥٣٦١٢٥٩/ ف

به چند بردست ترکار و خشک کار  
نيازمندیم با حقوق و مزایاى عالی 
انتهاى الدن ٣۵ بين گلدیس ١٧ 

 و ١٩ قنادى پاى سيب
٩٥٣٦١٣٧٩/ ف

به �= آشپز 3باب زن 
ماهر نيازمند�م   

٠٩٠١٧٤٠٢٦١٧
٩٥٣٦١٥٦٨/ ف

به تعداد� استاد3ار خش= 3ار
 و بردست و ترکار و بردست نيازمندیم 
شيرینی تبریزیها محدوده  مجيدیه
٣٥٢٤٥١٦٣-٠٩٣٣٩٠٩٦٩٤٣

٩٥٣٦٠٢٤٠/ ف

به �= 3له پز ماهر از ۶ صبح
شيفت  ١,١۴٠م  حقوق  با   ١۶,٣٠ تا 
شب از ١٨,٣٠ الی ٢,۵ شب با حقوق 

٩٠٠٠٩٣٥٤٧٧٦١٣٥
٩٥٣٦١٢٣٦/ ف

٩٥٣٦٠٧١٨/ ف

استخدام
برخورد خوش   ، باتجربه  ١-ميزبان 
 با ظاهر مناسب جهت هر ٢ شعبه 

راهنمایی و طرقبه ٢-نيروى 
خدمات و ظرفشوى٣-پيک موتورى 

۴-نيروى تاسيسات  مراجعه 
حضورى: راهنمایی ١٨ 

ساعت ١٣ الی ١۵
 راهنمایی ١٨ رستوران آبنوس 

 

به �= نفر نيمه ماهر
جهت کار در تپلی برگر نيازمندیم 

ترجيحا پيروزى
٩٥٣٦١٥١٦/ ف٣٨٧٦٣١٢٢

�به تعداد� پي= موتور
و تعداد� خانم 

 جهت مدیرفروش و بازاریاب 
نيازمندیم ٠٩٠٣٣٩٩٥٠٥٦

٩٥٣٦٠٠٤١/ ف

رستوران �ام� 
( هتل ميثاق) 

جهت تکميل کادر خود به افراد 
ذیل نيازمند است : 

- ميزبان و نيروى تشریفات آقا  
٣ نفر 

- نيروى خدمات خانم ٣ نفر 

٠٩١٥٩١٥٣٤٠٨
٩٥٣٥٩٠٤١/ ف

رستوران 
ضيافت نور

استخدام می نماید
 گارسون و سالن دار 

با تجربه آقا 
آدرس بين فرامرز عباسی ١٩ و ٢١ 

٠٩١٥٣١٤٥١٨١
٩٥٣٦٠٩٤٩/ ف

به �= فر3ار ماهر
فست فود فورى نيازمندیم

(تمام وقت یا نيمه وقت )
٩٥٣٦١٦٣٣/ ف٣٧١١٥٠٠٧

3م= آشپز تخته 3ار ، 
خانم و آقا 

نيازمندیم فلکه آب سمت راست 
 بازار رضا رستوران نهال

٩٥٣٦١٤٤٥/ ف

3ارگر ساده
جهت رستوران واقع در جاده 

قوچان نيازمندیم
٠٩٠٣٨٢٩٣٠٢١

٩٥٣٦١٥٦٠/ ف

به �= سالن دار ماهر 
جهت فست فود واقع در بلوار 

هاشميه نيازمندیم. 
٠٩٠١٤٢٨٢٠٠٨

٩٥٣٦١٦٥٠/ ق

 �به تعداد
نيرو� ماهر

جهت کار در رستوران 
نيازمندیم 

١- کنتاکی زن  ٢- پيتزازن 
٣- آشپز ۴- کانترمن 

۵- ساده
٩٥٣٦٠٧٦٩/ ف٠٩١٥٤٥١٩٨٩٢

سالن دار خانم کارگر ساده خانم  
جهت کار در رستوران نيازمندیم 

محدوده فلکه برق
٠٩٣٠١٠٠٤٤٨١

٩٥٣٦٠٠٦٨/ ف

آشپز، 3م= آشپز 
پي= نيازمند�م   

٠٩١٥١١٠٣٠٦٢
٩٥٣٦١١١٧/ ف

�به افراد ز�ر جهت همKار
در مجموعه فست فود نيازمندیم 

در محدوده خواجه ربيع
 ١- صندوقدار خانم پاره وقت ۴ نفر

 ٢- پيتزا زن ٢ نفر
 ٣- پيک موتورى ٢ نفر
۴- ساندویچ زن ٢ نفر 
 ٠٩٣٠١٩٤٤٧٢٠
٠٩١٥١٠٢٦٦٨٩

٩٥٣٦١٠٠٨/ ف

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

٩٥٣٥٤٩٣٢/ خ

رستوران بهشت
پيک  و  ظرفشوى   ، باتجربه  دار  سالن 
 ٨ تماس  ساعت  نيازمندیم  موتورى 

الی ١٠ صبح ٠٩٣٣٤٩٥٥٨٥٨
٩٥٣٦١٥١٧/ ف

 �به چند نفر ظرفشو
خانم و آقا 

و تعدادى صندوقدار خانم 
و آقا براى شيفت شب و 

تعدادى کمک آشپز با حقوق 
و مزایاى عالی نيازمندیم 

(هنرستان) 
٠٩١٥١٠٠٢٤٢٩

٩٥٣٦١١٩٤/ ف

رستوران رضائ� 
(در�ادل) 

استخدام آقا- خانم 
با حداقل ٣ سال سابقه کار 
مراجعه حضورى ١٠ تا ١٢ صبح
 چهارراه زرینه- نبش کاشانی ١٩

٩٥٣٤٩٥٣٦/ م

رستوران الزهرا،امام رضا٨
آشپز و پيک موتورى و نيروى 
آشپزخانه استخدام می نماید

٣٨٥٤١٧٠٣
٩٥٣٦١٥٥٥/ خ

به تعداد� 3ارگر 
مجرد جهت کار در فست فود 

نيازمندیم
٩٥٣٦١٤٨٩/ ف٠٩١٥٥٢٣٠١٩٢

رستوران 
امير3بير

١- تخته کار 
٢- کارگر ساده 

٣- سالن دار 
۴- پيک موتورى نيازمندیم
  آدرس: ميدان عدل خمينی

٩٥٣٦١٢٣٥/ ف

شاگرد نيمه ماهر 
ساندو�چ� با موتور

نيازمندیم حقوق ٨٠٠هزار
٠٩١٥٢٠٩٣٢٧٠

٩٥٣٦١٢٤٤/ ف

 �به چند گارسون و ظرفشو
فست  در  کار  جهت  آقا  یا  خانم 
آباد  وکيل  بلوار  در  واقع  فود 

٠٩١٥١١٥٧٥٤٠نيازمندیم
٩٥٣٦١٤١٤/ ف

تخته 3ار آشپز 
ظرفشو� خانم و پي= 

نيازمندیم
٩٥٣٦١٤٦٥/ ف٠٩٣٦١٣٠٩٠٠١

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

مهماندار جهت پذیرایی رستوران
٠٩١٥١٢٤٦٠٣٨

٩٥٣٤٠٤١٥/ پ

خانه غذا 
به ٢ نفر کمک آشپز

 ١ نفر تخته کار
 و ٢ نفر کارگر ساده 

نيازمندیم 

٠٩٣٩٩٢٩٠٧٧٧
٩٥٣٦١٠٤٩/ ف

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

محدوده هاشميه نيازمندیم
٩٥٣٥٨٠٢٤/ پ٣٨٨١٣٢٦٨

منش� مسلط به 3امپيوتر 
�خانم ظرف شو
دو نفر پيک موتورى

٠٩٣٨٣٣٧٥٩٦٠
٩٥٣٦١٤٦١/ ف

 �استخدام فور
به تعدادى کمک آشپز ماهر، 

تخته کارماهر، کاپيتان با 
روابط عمومی باال و حقوق مناسب،
 کافی من و مهماندار نيازمندیم. 

پيروزى ٩، نبش چهارراه اول 
پالک ٣

٠٩٣٠٣٤٩١٨٠٩
٩٥٣٦٠٣٣٤/ ف

استخــدام

خر�د و فروش باغ و و�ال

�خر�د و فروش تجار
�و ادار

 خر�د  و فروش
�صنعت� 3شاورز

آرا�شگر

آشپز و شير�ن� پز

اموررستوران

٩٥٣٥٩٩٢٩/ ق

٩٥٣٥٨٣٣٤/ ف


