
٤٢
پنجشنبه ٢٦ اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٩

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

خر�د فروش 
طرقبه

زمينهاى ویالیی 
شهرک ارغوان

۶دانگ- با پروانه
٠٩١٥١١٠٣٢٢١

٣٤٢٢٤٢٠٠ بزازان
٩٥٣٠٣١١٠/ ق

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

جاده چهچهه-١٢٠٠متر 
 دور دیواردرختان١٢ساله سيستم 

قطره اى ملکی باسندجدول کشی۶۵م
 ٠٩١٥٤١٢٦١٤٦

٩٥٣٦١٥٣٠/ ق

باغچه فروش� جاده دولت آباد
۵٢۵متر -دوردیوار- ٣٠متربنا 

استخر- ۵۵م
٠٩١٥٣١٨٤٩٥٠

٩٥٣٦٤٩٩٣/ ق

 �باغ هزار متر
درختان ميوه 

نه ساله جاده قدیم قوچان 
خيابان بوستان آالچيق- 

آبنما- دستشویی- 
انبارى- نيم ساعت آب مدار
 کف سنگ- دیوار سنگ نما

باربيکيو- سند وکالتی
 بدون آب و برق و گاز

 فی ١۵٠ م 

٠٩٣٩٤٩٩٢٨٩٣
٩٥٣٦٥٣٣٨/ ب

شاند�ز
خرید فروش معاوضه زمين باغ ویال

اکرمی ٠٩١٥١١١٦٧٣٣
٩٥٣١١٣١٦/ ف

 و�ال فروش� 
 ٨٠٠ متر ۶٠ متر بنا استخردرختان 

۵ساله جاده قدیم قوچان مجتمع 
ویالیی شقایق ٠٩١٥٦١٢٩٨٧٠

٩٥٣٦٢٢٢٨/ ف

ا3از�ون 
۶ قطعه زمين حدود ١٠٠٠ مترى با آب 
، مترى ۴٠  سند به نام، شاهنامه ١٨ 

٠٩١٥١١٤١٣٨٥هزار تومان 
٩٥٣٦٣٤٣٢/ م

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

�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 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

 �دفتر3ار
جنب دادگستر� مدرس

موقعيت عالی، پارکينگ 
اختصاصی، سرایدارى، 

سالن انتظار قيمت مناسب

٠٩١٥٥١١٤١٤٣
٩٥٣٦٤٢٨٣/ ف

الماس شرق 
فروش فورى با موقعيت عالی 

زیرقيمت کارشناس فی ١۵٠م 
٩٥٣٦٤٤٨١/ ف٠٩١٥٤٠٥٩٣٢٧

بازارحجاب ٧٧
همکف تجارى ملکی ٢٧و٣٨ و 

زیرزمين ٨۶ ادارى، آشپزخانه، مبل
فست فود   ٠٩١٥٦٩٠١٧٩٤

٩٥٣٦٤٩٥٣/ ق

 �مجتمع ٧ واحد
با امکانات فول جهت ارگان ها

 به فروش می رسد
٠٩١٥٣١٣٤٩٥٤

٩٥٣٦٥٢٥١/ ف

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

 ۴٢٠م   ٠٩١٥٩٠٩٩٢٣٤
٩٥٣٦١٩٢٥/ م

فروش �ا معاوضه با ماشين
سرقفلی مغازه ١٠ مترى

 پاساژ بهشت پنجراه پایين خيابان
٠٩٣٦٥٣١٠٠٧٨

٩٥٣٦٥١٤٣/ ف

قيمت استثنا�� 
۴۵ مترتجارى دائم+ ٨۵ متر 

مسکونی حاشيه کفاش، سه راه تورج 
٠٩١٥٥٠٧٩٢٧٥

٩٥٣٥٤٨٨٧/ ر

و�ال�� حاشيه بلوار فردوس�
بين فرامرز واستقالل ٢٧٠ متر 

زیر فی منطقه ١/٨٠٠
٠٩١٥٣٠٣٩٥٢٥

٩٥٣٦٤٢٦٣/ ق

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

 ٧ پالک  عالی  انداز  چشم  ۴طبقه   
 ٠٩١٥٠٠٤٠٢٧٠باالترین پيشنهاد 

٩٥٣٥٥٤٠٩/ م

٢باب مغازه 
هرکدام۴٠متر،با سند ملکی

در موقعيت عالی،زیر قيمت بازار
٩٥٣٥٧٨٥٧/ پ٠٩١٥٣٢٢٣٠٦٦

 �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

tامير- خيابان فد �3و
فروش مغازه ٩ مترى فقط ۴۵ م 

یا معاوضه با خودرو
٠٩١٥٥١٠٩٦٣٨

٩٥٣٦٤٩٠٥/ ف

�فروش فور
 ٢۴ مغازه  سر  به  سر  معاوضه  یا 

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

فروش�
٢ واحد مرغدارى تخم گذار 

با پروانه ٢٠ هزار و ٣٠ هزار 
سند ملکی ششدانگ، آب

 لوله کشی، گاز، برق، تلفن 
نيشابور

٠٩٣٧٨٤٨٦٩٠٢
تماس: ١٨ به بعد

٩٥٣٦٢٢٧١/ ف

 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

� سالن اجاره ا
 جاده شاند�ز با برق سه فاز 

 

 ٠٩١٥١١٥٠٣٧٤
٩٥٣٦٤٦٥٢/ م

حاشيه 3مربندسبز  
١٣۵٠٠متردوردیوار٧٠٠متر سوله 
امکانات کامل مناسب جهت ضایعاتی

  ٠٩١٥١٢٥٠٥٧٢
٩٥٣٣٦٤٥٩/ ق

٥هKتار زمين
بعالوه ١١ساعت آب موتور ٨ اینچ 
درچناران معاوضه بامنزل وماشين

٠٩١٥٥٠٨٤٣٧٠
٩٥٣٦٥٢٦٨/ ق

به �= خانم 
�جهت شاگرد
در آرایشگاه زنانه با 

حقوق مناسب نيازمندیم 
آزادشهر ، بلوار معلم 

چهارراه صدف
٣٨٩١٧٤٦٦
٩٥٣٦٥٢٨٠/ ل ٣٨٩١٧٥٤٠

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

٩٥٣٦٠٩٧٠/ ف٣٧٦٧٤٠٢٣

به �= آشپز ماهر 
و تخته 3ار نيازمند�م   

٣٨٨١٠٦٠٠
٩٥٣٦٤٩٤٠/ ف

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

نيازمندیم 
٠٩١٥٤٦٩٦٥٨٩

٩٥٣٦٣٠٥٩/ ف

به چند آشپز ماهر 
مسلط به غذاى عربی

 (فست فود) نيازمندیم
٩٥٣٦٤٧٨٩/ ف٠٩١٥٤٢٣١٨٩٥

�دعوت به همKار
به یک نفر کمک آشپز متعهد و 

چند نفر پيک موتورى نيازمندیم
٠٩٣٦٧٤٠٢٧٣٢

٩٥٣٦٥٢٠٦/ ف

به �= فر3ار ماهر 
در محدوده حرعامل�

نيازمندیم
٠٩١٥٦٤٢٩٧٢٠

٩٥٣٦٥٢٠٢/ ف

به سالن دار و 
3م= آشپز

ترجيحا شهرستانی جهت 
رستوران نيازمندیم چهارراه 

شهدا بين بهجت ١ و ٣ 
رستوران الزهرا

٠٩٣٠٢١٣٩٤٧٦
٩٥٣٦٤٤٨٧/ ف

به چند نفر 3ارگر نيمه ماهر
جهت کار در فست فود نيازمندیم 

محدوده پيروزى 
٠٩٣٣٩١٠٨٦٩٦

٩٥٣٦٥٢٠٤/ ف

آشپز 3م= آشپز 
ظرفشو� صندوقدار خانم
نيازمندیم ترجيحا منطقه ابوطالب

٠٩١٥٠٠١٧٦٣٨
٩٥٣٦٤٣٧٧/ ف

 �به تعداد
پرسنل آقا

آشنا به امور 
فست فود و 

رستوران جهت 
یك مجموعه بزرگ 

نيازمندیم .
حرفه اى و 

نيمه حرفه اى 
٠٩١٢٨٦٣٨٢٨٧

٩٥٣٦٣٧٣٩/ خ

به �= نفرفر3ار ماهر
نيازمندیم.چهارراه لشکر،فست فود 

٠٩١٥١١٨٦٠٣٠اورست
٠٩١٥٣١٣٠٧٢٩

٩٥٣٦٤٩٦٨/ ق

رستوران بهشت
سالن دار باتجربه ، ظرفشوى و پيک 

موتورى نيازمندیم ساعت تماس 
٨٣٣٦٤١٠٠٥ الی ١٠ صبح

٩٥٣٦١٥١٧/ ف

�آشپزحرفه ا
سالن دارخانم و آقا با سابقه کار 
جهت فست فود در خيابان فرهاد

٠٩٣٣٢٦٤٧٥٥١
٩٥٣٦٤٨٦٨/ ق

به �= نفر خانم
جهت تحویل غذا نيازمندیم

 نبش هنرستان ۴٠ کترینگ خانه غذا 
٣٨٨٣٧٥٤٩

٩٥٣٦٥٢١٣/ ف

به ٤ نفر آشپز و 3ارگر 
ساده در آشپزخانه

نيازمندیم محدوده قاسم آباد
٠٩١٥٩٠٠٥١٥٣

٩٥٣٦٥٢٠٩/ ف

به �= آشپز ماهر
 و صندوق دار خانم 

نيازمندیم 
مراجعه فقط حضورى

 نبش مصلی ٢ 
رستوران هاشمی

٠٩٣٨٠٦٩٤٢٩٤
٩٥٣٦٤٧٢٦/ ف

 �گارسون و تخته 3ار حرفه ا
باتجربه باال نيازمند�م  

٠٩١٥٣٣٣٣٣١٠
٩٥٣٦٤٦٦٧/ ف

به �= نفر سيخ زن 
جگر�3 نيازمند�م  

٠٩١٥٨٦٩٩٠٠٧
٩٥٣٦٤٨٦١/ ف

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

جانباز  محدوده  در  صندوقدار 
نيازمندیم ٠٩١٢٣٠١٧١٨٨

٩٥٣٦٣٠٨٤/ ف

به تعداد� نيرو� ماهر و نيمه ماهر 
آقاو خانم با حقوق مکفی جهت کار 

در کافی شاپ نيازمندیم. ساعت
تماس ٩الی ١٩  ٠٩٣٦٦٩١٤٧٣٠

٩٥٣٦٣١٩٠/ ق

به تعداد� سالن دار 
و نظافتچی و یک نفر نانوا 

جهت کار در آشپزخانه نيازمندیم 
٩٥٣٦٤٢٧٦/ ف٣٨٥٨٢٠٨٤

به �= فر3ار ماهر 
نيازمند�م   

٠٩١٥٣١٩١٠٣٠
٩٥٣٦٥١٢١/ ف

به �= 3ارگر ساده شهرستان� 
جهت 3ار در 3باب�

نيازمندیم با جاى خواب
٠٩١٥١١٠٨٤١٣

٩٥٣٦٤٦٦٦/ ف

نيرو جهت 3ار در رستوران
و فست فود نيازمندیم 
مدیرسالن- سالن دار 

صندوقدار- خدمات- آشپز 
فست فود- کمک آشپز 

ظرفشوى خانه- فرکار
 ساالدزن- کانتر- پيتزاپز

٣٤٣٧٣٤٨٠
٠٩٣٥٨٤٧٩١٩٩

٩٥٣٦٤٥٣٩/ ر

به �= آشپز ماهر 
جهت کار در رستوران نيازمندیم 

٠٩١٥٥١٥٩٥٠٤
٩٥٣٦٤٣٦٧/ ف

به �= نفر 3ارگرساده
نيازمندیم.چهارراه لشکر.فست فود 

٠٩١٥١١٨٦٠٣٠اورست
٠٩١٥٣١٣٠٧٢٩

٩٥٣٦٤٩٩٥/ ق

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

٠٩١٥٧٦٦٧٣٤١
٩٥٣٦٣٤٢٣/ ف

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

مهماندار جهت پذیرایی رستوران
٠٩١٥١٢٤٦٠٣٨

٩٥٣٤٠٤١٥/ پ

به تعداد� مهماندار آقا
رستوران  در  کار  جهت  نيازمندیم 

مراجعه حضورى نبش ابن سينا ١۵
٩٥٣٦٣٨٦٨/ ف٠٩١٥٥٨٠٣٨٢٩

مشار3ت
فضا و مکانيت از شما تجهيز

 کافی شاپ از ما 
٠٩٣٣٢٣٧٤٩٧٢

٩٥٣٦٥٣٦٨/ ق

  �به �= نفر آشپز حرفه ا
 رستوران با حقوق و مزایاى عالی 
جهت کار در شهرستان نيازمندیم 

٩٥٣٦٤٧٢٢/ م٠٩١٥٥٨١٥٢٠٤ 

3م= آشپز تخته 3ار ، 
خانم و آقا 

نيازمندیم فلکه آب سمت راست 
 بازار رضا رستوران نهال

٩٥٣٦١٤٤٥/ ف

رستوران امير3بير
١- تخته کار 

٢- کارگر ساده 
٣- سالن دار 

۴- پيک موتورى نيازمندیم
 آدرس: ميدان عدل خمينی

 ٠٩١٥٧٩٥٩٠٠٢
٩٥٣٦١٢٣٥/ 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� آشپز 
آقا و خانم جهت بسته بندى نيازمندیم 
بين ميدان الدن و پيروزى ٧٨ 
کترینگ ایرونی ٠٩٣٧١٢٨٦٢٩٣

٩٥٣٦٣٠٤٠/ ف

به تعداد� كارگر ساده 
با سابقه

جهت كار در آشپزخانه 
شهرزاد نيازمندیم.
حقوق ماهيانه ٩٠٠
ساعت كار ٨الی١۶

ساعت مراجعه ٩الی١۵
بلوار وكيل آباد كوثرشمالی٢

 

٩٥٣٦٤٩٥٨/ ق

استخدام
� فور
به تعدادى 

کمک آشپز ماهر
 تخته کار ماهر

 کاپيتان با روابط عمومی 
باال  و حقوق مناسب

کافی من 
و مهماندار و نيروى 

خدماتی آقا نيازمندیم 
پيروزى ٩ نبش 

چهارراه اول پالک ٣
٠٩٣٠٣٤٩١٨٠٩

٩٥٣٦٣٥٥١/ ف

شر�= - آشپز 
کمک آشپز و کباب گير ، سالن دار ،
فرکار پيتزا پيک موتورى نيازمندیم

٠٩١٥١١٣٢٥٦٩ سناباد 
٩٥٣٦٤٧٩٣/ ف

به تعداد� 3ارگر ساده 
خانم و آقا نيازمند�م

فلکه آب ضلع جنوبی بازار رضا، 
 رستوران نهال

٩٥٣٦٤٦٧٥/ ف

به �= آشپز ، تخته 3ار
  و 3ارگر نيازمند�م 

٠٩٣٦١٣٠٩٠٠١
٩٥٣٦٥٢٥٥/ ف

به �= پذ�رش خانم و 
�= رزرواسيون در هتل آپارتمان

 نيازمندیم
٠٩١٥٣١٨٤٢٧٥

٩٥٣٦٤٩٩٦/ ف

خانه دار باسابقه 3ار باال
با حقوق عالی جهت کار در 

مهمانپذیر نيازمندیم امام رضا ٣ 
مهمانپذیر بارثاوا ٣٢٢٢٥٩٤٩

٩٥٣٦٤٩٠٦/ ف

به �= نفرآقا�  مجرد جوان 
جهت شيفت شب در مهمانپذیر 

نيازمندیم 
٠٩١٥١٢٥٦٤٣٨

٩٥٣٦٤٨٥٤/ ط

شر3ت هواپيما��
 زاگرس 

جهت واحد هتل در مشهد
 استخدام می نماید :

١- خانم پذیرش شيفت روز 
٢- یک نفر پذیرش آقا شيفت شب 

٣- نگهبان یک نفر شيفت شب 
داشتن سابقه کار در هتل و مسلط 
به زبان انگليسی و همراه داشتن
 یک قطعه عکس الزامی است . 

مراجعه حضورى : هفده شهریور 
ابتداى بلوار شهيد صدر 

جنب هتل سيمرغ 

٠٩٩٠٣٦٤٦٠١٣
٩٥٣٦٥١٩١/ ف

به �= خانم
 جهت کار در سوئيت آپارتمان 

نيازمندیم 
٠٩١٥٥١٣٣٤٢٣

٩٥٣٦٥٠٦٧/ ف

هتل آپارتمان
 جنة الرضا

پرسنلی  کادر  تکميل  جهت 
از  مجموعه  رستوران  و  هتل 
افراد مشروحه ذیل دعوت به 

همکارى می نماید. 
١- ساالدزن ماهر 

٢- خدمات 
٣- آشپز ماهر 

۴- کافی من 
۵- صندوقدار خانم 

۶- خانه دار 
به  استخدام  فرم  تکميل  جهت 
آدرس دانش شرقی ٢,١ انتهاى 
آپارتمان  هتل   ٣١ سرشور 

جنة الرضا مراجعه نمایند.

 

٩٥٣٥٩١٥٠/ ف

به �= زوج جوان بدون فرزند 
با ضامن جهت کار در سوئيت 

آپارتمان نيازمندیم
٩٥٣٦٢٩٨٣/ ف٠٩١٥٨٩٣٢٩٣٢

استخــدام

امالt حومه مشهد

�خر�د و فروش تجار
�و ادار

 خر�د  و فروش
�صنعت� 3شاورز

آرا�شگر

آشپز و شير�ن� پز

امور هتل

اموررستوران

tخر�د و فروش امال

٩٥٣٥٩٩٢٩/ ق


