
٣٨
سه شنبه ٢٤ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٧

چهچهه-٢٠٠٠متردورد�وار
 درختان١٠ساله ميوه استخر١ساعت 
آب مدارتانکر سيستم قطره اى ٢۵٠م

٩٥٣٢٥٢٦٨/ ق٠٩١٥٥١١٥٨٢٤

٩٥٣٣٦٤٥٢/ ف

تهاتر
(مغازه تجارى)

 ٢ باب مغازه تجارى
 به متراژهاى ٣٣ و ۵٧ متر
 واقع در مرکز خرید آفتاب

 (قابل معاوضه با آهن و ميلگرد 
وسيمان و باغ ویال)

٣٨٨٣٠٠٠١

معاوضه با باغ 
و�ال �ا مغازه

واحد ١٨٠ مترى صفر 
واقع در گلشن ٢ 

داراى مجموعه آبی 
 کافی شاپ 

 سالن اجتماعات 
 روف گاردن و البی مجلل 
که خواهان ۴٠٠ م نقدى 

و الباقی قابل معاوضه 
٣٨٨٣٠٠٠١

٩٥٣٣٦٦٠٦/ ف

و�ال�� و زمين  
 تراکم دار عالی 

جهت ساخت، معاوضه 
با مجموع آپارتمانی و 

اتومبيل لوکس
شکور ٠٩١٥٩٧٢٦٧٨٦ 

٩٥٣٦٣٧٥٢/ ب

 چند�ن مجموعه 
آپارتمان 

 صفر در بهترین نقاط بلوار 
وکيل آباد معاوضه با ویالیی 

و زمين تراکم دار 
٠٩١٥٠٨٠٤٣١٣ 

٩٥٣٦٣٧٧٥/ ب

 �باغ دوهزار متر
اطراف گلمکان مشجر، آب و برق 
و گاز سر زمين استخر ٣٠٠هزار 
ليترى و آب قنات، بافت رودخانه 
مشجر ،درختان مثمر، فی ١٨٠م 

یا معاوضه با خودرو
٠٩٣٨٣١٧٧٠٩٩

٩٥٣٦٣٧٢٣/ پ

جاده چهچهه-١٢٠٠متر 
 دور دیواردرختان١٢ساله سيستم 

قطره اى ملکی باسندجدول کشی۶۵م
 ٠٩١٥٤١٢٦١٤٦

٩٥٣٦١٥٣٠/ ق

 �باغچه ٥٠٠ متر
٧ م حاشيه آسفالت با آب و برق 

انواع درخت چشم انداز زیبا
٠٩١٥٩٠٤٨٩٠١

٩٥٣٦٣٠٦١/ ف

شاند�ز
خرید فروش معاوضه زمين باغ ویال

اکرمی ٠٩١٥١١١٦٧٣٣
٩٥٣١١٣١٦/ ف

خر�د فروش 
طرقبه

زمينهاى ویالیی 
شهرک ارغوان

۶دانگ- با پروانه
٠٩١٥١١٠٣٢٢١

٣٤٢٢٤٢٠٠ بزازان
٩٥٣٠٣١١٠/ ق

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

٩٥٣٦٣١١٥/ ف

فروش استثنا�� 
�Kباغ و�ال زمين مل

١-باغ ۴٠٠٠ متر با 
درختان ميوه ٢٠ساله آب مدار

 آب شرب، برق، گاز، تلفن 
و استخر ویال 

حدود ١٠٠ متر
محوطه سازى شده 

خيابان اختصاصی
محدوده خدمات شهرى
 ٢-زمين ۶٠٠٠ متر 

دور دیوار آب مدار به قطعات 
کوچکتر واگذار می گردد 

معاوضه با مسکونی
 رضاشهر ،پيروزى، کوهسنگی 

و ماشين آالت سنگين و 
راهسازى

آدرس شاهنامه ١٨ 
شمس آباد ٣ یا جاده قدیم 
قوچان جنب کاشی فيروزه 

خيابان بهارستان شمس آباد 
شمس آباد ٣

یزدانی ٠٩١٥١١١٢٨٨٨
٢١-٣٣٩٣١٢٢٠

سه راه فردوس� 
 و حومه تخصص ماست 

خرید، فروش، تهاتر ملک با

زمين، باغ، ویال داخل مجموعه

٠٩١٥٣٠٩٣٠٩٤ 
٩٥٣٦١٩٢٣/ م

٩٥٣٢٣٥٥١/ ق

باغچه ٩م
در منطقه تفریحی زرخوان

٠٩٣٠١١٠٢٣٠٠

طرقبه ٢٠٠٠ متر و�ال
۴٢٠ متر پروانه ١٢٠ متر زیر بنا فول 
 ٣,٧٠٠ سنددار  مستقل  امتيازات 

ميليارد ٠٩٣٨١٨٦٠٧٣٤
٩٥٣٦٣٧٦٤/ ف

فروش و�ال لب ساحل 
جو�بار چيKرود 
مجتمع ویالیی باران

 زمين ٢۴٠ متر بنا ١۶٠
 ٣ خواب با تراس ویو به دریا  

نقد و اقساط 
و یا معاوضه با ملک و خودرو 

٠٩١٥١١٣٣٨٦٤
٩٥٣٦٣٢١٩/ م

٢ مغازه در بازار بلورمشهد 
٣۵ متر معاوضه

 باباغ و ویال یا آپارتمان 
٠٩٣٥١١٦٢١٤٠

٩٥٣٦٢٤١٨/ ط

�فروش فور
 ٢۴ مغازه  سر  به  سر  معاوضه  یا 

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

 �زمين تجار
 فروش، معاوضه، مشارکت 

٩٥٣٥٣٣٤٠/ م٠٩١٥١٠٢٩٤٧١ 

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

فروش 
مغازه

در نزدیکترین 
مجتمع تجارى
 به حرم مطهر

( با شرایط ویژه) 
آماده تحویل 

٢۵% نقد الباقی 
اقساط ۴٨ ماه

٣٨٠٨٣٦١٢
٠٩٠٢٥١٣٨٠٨٣

٩٥٢٨٦٣٠١/ ق

دفتر تجار� تهران
٣٠ مترى طبقه ١١ واقع در 

جمهورى معاوضه یا فروش
٠٩٣٣٢٣٧٤٩٧٢

٩٥٣٦٣٧٣٠/ ق

٢باب مغازه 
هرکدام۴٠متر،با سند ملکی

در موقعيت عالی،زیر قيمت بازار
٩٥٣٥٧٨٥٧/ پ٠٩١٥٣٢٢٣٠٦٦

3يان سنتر ١ 
 مغازه ١٣ طبقه ٢ دور وید با 

امکانات کامل فی ٣٣٠ م فروش 
یا معاوضه ٠٩١٥٥٠٠٠١١٣

٩٥٣٥٩٧٦٨/ ف

قيمت استثنا�� 
براى فروش ۵۶متر تجارى دائم دوممر 
از دوکوچه چهارراه نخریسی کوشش ١ 

 ۴٢٠م   ٠٩١٥٩٠٩٩٢٣٤
٩٥٣٦١٩٢٥/ م

3يان سنتر٢
فروش یک باب مغازه تجارى 

٢٣متر طبقه سوم
٠٩١٥٥١٠٥٠٩٩

٩٥٣٤٩٠٨٦/ ق

مغازه فروش� 
یک باب مغازه واقع در خين عرب
 داخل طرح چی ۵ميالن بعد از 
ميالن  داخل  چپ  سمت  مسجد 
متراژ  به  سردونبش  مترى  ده 

١٠٢ متر به فروش می رسد
 قيمت مترى ٨٠٠ 

٠٩١٥٣٢٤٣٩٤١
٩٥٣٦٣١٨٩/ م

فروش �ا معاوضه 
چهارراه ابوطالب بازار بزرگ 

برجيس طبقه اول قيمت توافقی 
٩٥٣٦٣٥٦١/ ف٠٩١٥١٠٩٢٤٩٩

 �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

3يان سنتر ٢
فروش یک واحد ادارى طبقه ۶ زیر 

قيمت به صورت نقد و معاوضه
٠٩١٥٥١١٢٩٠٢

٩٥٣٦٣١٧٠/ ق

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

یا معاوضه ٠٩١٥١١١٨٢١٩
٩٥٣٦١٥٥٦/ ف

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

حاشيه 3مربندسبز  
١٣۵٠٠متردوردیوار٧٠٠متر سوله 
امکانات کامل مناسب جهت ضایعاتی

  ٠٩١٥١٢٥٠٥٧٢
٩٥٣٣٦٤٥٩/ 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

 به �= نفر آرا�شگر
 ماهر با سابقه کارى باال محدوده 

صياد فورى نيازمندیم 
 ٠٩١٥٦٥٥٠٣٥٧

٩٥٣٦٣٠٦٦/ ف

به �= آرا�شگر ماهر آقا
نيازمندیم ( مشترى خود را داشته 

باشيد ) چهارراه زرینه 
٠٩٣٣٢٤٤٥٤٥٩

٩٥٣٦٣٢٤١/ ف

 جهت تKميل 3ادر 
تخصص� خود

 به تعدادى نيروى ماهر 
باسابقه مفيد در تمامی زمينه ها 
در سالنی مجهز باموقعيت مکانی 

عالی واقع در بلوار فردوسی 
نيازمندیم 

٠٩٣٥٢٢٢٢٢٦٣ 
٩٥٣٥٨٦٣٧/ ف

٩٥٣٦٣٥٥٨/ 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

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

٩٥٣٦٠٩٧٠/ ف٣٧٦٧٤٠٢٣

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

و خدمات اجاره داده می شود 
٠٩١٥٢٤٧٥٨٥٠

٩٥٣٦١٦٤٠/ ف

به �= آشپز ماهر 
 با حقوق و مزایاى مکفی نيازمندیم 

 ٠٩١٥٢٠٦١٠٠٦
٩٥٣٦٢٠٨٢/ ف

به �= تر3ار و خش= 3ار 
جهت کار در قنادى در زاهدان 

نيازمندیم 
٠٩١٥٤٦٩٦٥٨٩

٩٥٣٦٣٠٥٩/ ف

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

٩٥٣٦٠٢٤٠/ ف

به چند نفر آشپز ماهر 3م= آشپز 
3ارگر ساده با امکانات رفاهی

کامل ترجيحا شهرستانی یا مشهدى 
نيازمندیم ٠٩٣٨٦٣٠٨١٠٠

٩٥٣٦٢٢٢٢/ ف

به دو نفر 3ارگر ساده
جهت کار در آشپزخانه با جاى خواب 
نيازمندیم موتورى  پيک  یک  و 

٩٥٣٦٣٥٤٢/ ف٠٩٣٣٥٩٤٧١٨٧

به چند نفر 
3ارگر ماهر خانم
جهت کار در رستوران

 نيازمندیم 
(محدوده قاسم آباد)
٠٩١٥٣١٧٣١٧٩

٩٥٣٥٧٠١٤/ ف

 �پي= موتور
نيازمندیم نبش هفت تير ٢٢ 
 پيتزا دایا مراجعه ٣ تا ۵ عصر 

٩٥٣٦٣٠١٩/ ف

به دو نفر کمک آشپز جوان جهت کار  
در رستوران ایتاليایی نيازمندیم 
 ١۴ سامانيه  نبش   ٢۵ صارمی 

٠٩٣٥٦٣٧٤٦٩٦
٩٥٣٦٣٦٨٤/ ف

آشپز و حسابدار 
خانم نيازمند�م 

 

٩٥٣٦٣٥٧١/ ف٠٩١٥٥٠٢٢٠٥٤

3ارگر ساده
جهت رستوران واقع در جاده 

قوچان نيازمندیم
٠٩٠٣٨٢٩٣٠٢١

٩٥٣٦١٥٦٠/ ف

3تر�نگ پاژده
کمک آشپز ، نيروى خدماتی 

و پيک موتورى 
استخدام می کند. 

بلوار ميثاق -بلوار مجيدیه 
مجيدیه ١٧,١

٠٩٣٥٢٢٢٣٣٣٤
٩٥٣٢٥٢٠١/ م

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 

 ۵- تخته کار و کباب گير 
مراجعه حضورى: راهنمایی ١٨ 

ساعت ١٣ الی ١۵
 راهنمایی ١٨ رستوران آبنوس 

 

به �= 3ارگر ساده خانم
و یک کمک آشپز آقا شهرستانی 
جهت کار در آشپزخانه نيازمندیم

٠٩١٥٧٦٦٧٣٤١
٩٥٣٦٣٤٢٣/ ف

به تعداد� آشپز 
آقا و خانم جهت بسته بندى نيازمندیم 
بين ميدان الدن و پيروزى ٧٨ 
کترینگ ایرونی ٠٩٣٧١٢٨٦٢٩٣

٩٥٣٦٣٠٤٠/ ف

به ٢ نفر نيرو� خانم 
جهت کار در رستوران نيازمندیم 

محدوده کامياب 
٠٩١٥٣٠٨٧١٢١

٩٥٣٦٣٥٥٠/ ف

به تعداد� فر3ار ساندو�چ 
و پيتزا و سالن دار

جانباز  محدوده  در  صندوقدار 
نيازمندیم ٠٩١٢٣٠١٧١٨٨

٩٥٣٦٣٠٨٤/ ف

3تر�نگ پاژده
به نيروهاى    کمک آشپز 

صندوقدار و    پيک موتورى 
نيازمنداست. 

بلوار ميثاق-بلوار  مجيدیه 
مجيدیه ١٧,١ 

٠٩٣٥٢٢٢٣٣٣٤
٩٥٣٦٢٥٢٥/ ق

به تعداد� 3م= 
آشپزماهر

شهرستانی آقا 
باجاى خواب و کارگر ساده 

خانم نيازمندیم.

٠٩٣٣٢٤٠٧٩٨١
٩٥٣٦١٩٩٦/ ق

مجتمع اقامت� 
پذ�را�� پدربزرگ 

خود  کادر  تکميل  جهت 
آقا  نيروى  تعدادى  به 
 . است  نيازمند  خانم  و 
آشپز ایرانی آقا با سابقه 

کار حداقل ٢ سال 
آقا  ایرانی  آشپز  کمک 
 ٢ حداقل  کار  سابقه  با 

سال 
مهماندار و سالن دار آقا 
عمومی  روابط  با  خانم  و 
حداقل  کار  سابقه  و  باال 

٢ سال 
و  آقا  خدماتی  نيروى 

خانم 
آدرس :کمربندى طرقبه 
- بين امام  خمينی ٩ و ١١

 ١۶ ساعت  مراجعه  زمان 
الی ٢١ 

و  اصل  داشتن  همراه 
تصویر مدارک شناسایی 
و یک قطعه عکس الزامی 

است .
 

٩٥٣٦٢٧٩٨/ ش

3ارگر ساده آقا 
(آشنا به کار آشپزخانه ) 

ترجيحا شهرستانی
 با حقوق خوب 

مراجعه حضورى: 
خيابان دانشگاه بين ۶ و ٨ 

 آشپزخانه ترنم 

٩٥٣٦٣٤٤١/ 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

معاوضه

٩٥٣٥٩٩٢٩/ ق

٩٥٣٦٢٢١١/ ف


