
پنجشنبه ٩ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٥
٤١

فروش 5ا معاوضه 
با زمين تراکم متوسط محدوده 

بلوار فکورى حدود
 قيمت ۴۵٠ م -  ٣طبقه 

 ٣ واحد طبقه ٢- ١١٠ متر 
٢ ممر کليه امکانات ٢۵٠ م 

   ٠٩١٥١٠٥٦٥١٣
٠٩١٥٥١٠٦٥٥١

٩٥٢٩٣٧٠٩/ ف

معاوضه 
در سجاد

بدون واسطه آپارتمان 
١۵٠ تا ٢٠٠ مترى معاوضه 

با آپارتمان ٣٠٠ مترى
٠٩٣٥٣٦٤٢٣٤٢

٩٥٢٨١٥٣٥/ ف

منطقه �اهو 
(قطعات شهرr برق) 

٣ قطعه ٨٠٠ مترى سنددار با 
آب و برق و کاربرى باغی (داخل 
مجموعه با آسفالت و نگهبانی) 

قابل معاوضه + ١٠٠ م 
نقدى می دهيم 

٣٨٨٣٠٠٠١
٩٥٢٩٢٤١٨/ ف

باغ فروش� محصول
٣٣٢٠ متر سند ششدانگ 

ملکی آب ٢ ساعت بافت 
روستا داخل ساخت و ساز 

فاصله از حرم مطهر ١۵ 
کيلومتر فی ١٣٠ م یا معاوضه 

با خودرو
٠٩٩٠٥٢٠٢٧٤١

٩٥٢٩٠٦١٥/ ف

باغ پسته با 
درختان ٧ ساله  
 پيوند شده آماده توليد همراه 
با آب چاه ، استخر، خانه، انبار، 

پروانه مرغدارى تخمگذار -
 حاشيه جاده آسفالت ، امکانات نزدیک

٠٩١٥٣٥١٠٥٧٥ 
٩٥٢٨٧١٨٧/ م٠٩٠٢٣٥١٠٥٧٥

باغ فروش� 
باغ مشجر دور دیوار

به  بارور  ميوه  درختان  انواع  با   
داراى  مترمربع   ۵٠٠٠ مساحت 
موتور  چاه  از  فراوان  آب  و  برق 
برقی ٨ اینچ با مجوز ساختمان، سند 
جاده  حاشيه  ملکی-  اول  دست 
قدیم روبروى گلبهار نزدیک نوبهار 

٩٥٢٩٢٢٢١/ م٠٩١٩٤٠٨٤٢٥٢

Cفروش باغ-زش
٢٣٠ متر باغ حاشيه رودخانه ، ٣٠٠ 
متر بنا قدیمی ، ٣ طبقه ، ١١٠ م 

٩٥٢٩٣٦٩١/ ل٠٩١٥٣٧٧٤٠٧٠

 Cو5ال� زش
١٠٠٠ متر زمين ٢٠٠ متر 
زیربنا مهندسی ساز ابتداى 
نازک کارى استخر باالى بام 
موقعيت عالی ابتداى زشک 

یک قطعه پشت حاشيه 
شخصی ساز ۵۵٠م 

٠٩١٥١٠٨٨٨٤٩
٩٥٢٩٢٩٤٨/ ر

گلبهار -٣٥٠٠ متر زمين 
با آب و موقعيت عالی فروش یا 

معاوضه با ماشين مدل باال 
٠٩١٥٩٨١٨٦١٩-٣٨٣٢٦٩٦٩

٩٥٢٩٤٠١٣/ ش

شاند5ز 
خر5د -فروش

مسکونی، باغ، ویال، زمين
پوررضا  

٠٩١٥١١٣٥٥٦٥
٩٥٢٨٨١٧٢/ ش

نيشابور، حاشيه جاده باغرود 
مربع،  متر   ۵٢۵٠ انگورى  باغ 
هزار   ٢۵٠ مترى  فی  ششدانگ، 

٠٩١٥١١١٢٦٣٧تومان 
٩٥٢٣٧١٧٨/ ف

C5 باغ
 ٥Cواقع در زش 
 ١٢٠ متر زمين ١٧٠ متر بنا

 در ٣ طبقه معاوضه با 
آپارتمان یا خودرو تا 

۵٠٠ ميليون الباقی نقد 
٠٩١٥١١٣١١١٥

٩٥٢٨٣٧٤١/ م

باغ و5ال 
منزل مسکونی ارزان سه راه 
فردوسی خان و مان پاسارگاد 

٩٥٢٩٣٩٤٣/ ف٠٩١٥٣١٤١١٢٣

قطعات ٨٠٠ و  ١٠٠٠ متر� 
 باغی با آب مدار 

خين عرب - حسن شهاب
٩٥٢٩٠٢٢٣/ م٠٩١٥٣١٩٤٧٩٦ 

 باغچه ارزان
۵م نقدالباقی١٠قسط۶٠٠تومان
باسند در منطقه تفریحی زرخوان

٩٥٢٠٦٦٠٤/ ق٠٩٣٠١١٠٢٣٠٠

خر5دار فور� باغ، و5ال 
بدون واسطه یا معاوضه باتجارى 
تلگرام          ٠٩١٥١١٦٢١٤٠
مهد� شر5ف� ٠٩٣٥١١٦٢١٤٠

٩٥٢٣٦١٨٤/ ط

باغچه ٦٠٠ متر� دور د5وار با نهال
 ٥ ساله فروش یا معاوضه با خودرو - 
بلوار شاهنامه ۶٧ روستاى محمدآباد 

٠٩١٥٩٩٦٨٣٢٠
٩٥٢٩١٧٨٠/ ش

فروش زمين با آب
داراى سند ملکی در یک مجتمع 

باغی نقد و اقساط
٠٩١٥٣١٧٦٠٣٢علی بيرجندى

٩٥٢٨٦٤٨١/ م

�اهو-شيرحصار-دولت آباد 
خرید و فروش - کليه ارگانها 
َمِلکی ٠٩١٥٣١٧٨٣٧١

٩٤٤٢٩٤٨٠/ ش

فروش استثنا5� 
باغ، زمين، و5ال
ملکی ١٠٠٠٠ متر محدوده 

خدمات شهرى 
باغ ۴٠٠٠ متر با درختان
 ٢٠ ساله همه نوع ميوه 
آب، برق، گاز، تلفن، آب 
مدار، استخر ویال حدود

 ١٠٠ متر زمين ۶٠٠٠ متر 
دور دیوار آب مدار به قطعات 

کوچکتر واگذار می گردد 
معاوضه با مسکونی رضاشهر، 
پيروزى، کوهسنگی، بهشتی 

و ماشين آالت راهسازى
 و کاميون 

آدرس: جاده سنتو، بلوار 
شاهنامه، شاهنامه ١٨ 

شمس آباد، شمس آباد٣
٠٩١٥١١١٢٨٨٨

یزدانی ٢١-٣٣٩٣١٢٢٠
٩٥٢٧٨٢٦٢/ ف

ا�از5ون خيابان دانشگاه
قيمت باور ن�ردن�

۵۵متر مغازه ٢ دربندى 
حاشيه خيابان دانشگاه داراى 
١۶٠متر زیرزمين تجارى دائم 

با ورودى و امتيازات مستقل
 داراى سند ملکی مترى ٨م

٩٥٢٨٦٥٠١/ د٠٩١٥٣٠٩٣٠٠٦

C5 باب مغازه تجار�
در بازار مرکزى فاز ٢ طبقه ١+ مقابل 
ماشين  با  معاوضه  م   ٢٠٠ برقی   پله 

مدل باال ٠٩١٩٩٠٧٤٠٧٠
٩٥٢٩٢٨١٩/ ف

فروش فور�- مغازه 
٢٤ متر� �يان سنتر ٢ 
 طبقه دوم- موقعيت مکانی 

عالی- مترى٢۵م تومان 
 تلفن تماس 

٠٩٠٢٣٩٣٧٣٢٨
   ساعات پاسخگویی

 ١٢ الی ١۴
٩٥٢٣٦٩١٦/ ق

١٧شهر5ور-مجتمع ها� آسمان
١-مغازه ١٢مترى طبقه١+

٢-١٨مترى با ١١متر بالکن همکف
٠٩١٥٩١١٩٠٧٠

٩٥٢٩١٤٣٥/ د

فروش فور� 
 یک باب مغازه١١مترى 
تجارى دائم باتمام امکانات 
حاشيه بلوار اندیشه 

جنب نمایشگاه اتومبيل علی

٠٩١٥١١١٠١٣١ 
٩٥٢٩٤١٧٩/ ق

 C5 باب مغازه فروش�
 واقع در پروما ميدان جانباز

١٣مترطبقه اول 
٠٩١٥٠٠٣٢٠٦٨ 

٩٥٢٨٩١٧٠/ ق

فروش آشپزخانه 
و رستوران 

حاشيه 
جاده گلمکان 

متراژ کل
 ٣٠٠ متر تجارى

 دو ممر 
با وسایل کامل

 آشپزخانه ٢٠٠ متر 
رستوران ١٠٠ متر 
خانه مسکونی ١٣٠ 

متر (طبقه باال ) 
٠٩١٥٥١٠٦٣٠٥
٠٩١٥٦١٥٦٣٨٧

قيمت کارشناسی 
٩٥٢٩٢٥٠٧/ ش

فروش و معاوضه فور�
چهارراه خسروى 
پاساژفردوسی 

٢۴متر تجارى دائم-فول 
امکانات-قابليت رهن و اجاره باال

معاوضه با خودرو-شرایط 
پرداخت ویژه-قيمت توافقی
خانی ٠٩٣٨٣٦١٦٣٤٧

٩٥٢٩١٢٥٧/ ق

١٢واحد آپارتمان 
صفر موقعيت ادار�
با کاربرى مسکونی حاشيه 

آزادى جنب فضاى سبز 
استقالل بفروش ميرسد. از 
مشاورین امالک فعال دعوت 

به همکارى ميگردد
٠٩١٥٣١٥٢٣٠١

٩٥٢٨٨٩٧٢/ ق

دو واحد تجار� در گلبهار 
محله ١۴ جنب نانوایی 

تماس از ساعت ١۶ الی ٢١ 
٠٩١٥٧٣٢٣٢٦٥

٩٥٢٩٢٧٩٩/ ر

٩٥٢٩٠٨٥١/ ق

مجتمع 
ا�سين 

قاسم آباد، چهارراه مخابرات
یک باب مغازه، ١٣,۵متر 
تجارى، صنف طال و جواهر 

فی ۴۵٠م نقدى 
معاوضه با آپارتمان 

٠٩٣٠٣٠٤٢٤٣٠

امام رضا ٥١ 
٢۴ متر- مغازه- سرقفلی

 دونبش - تجارى دائم 
٩٥٢٨٣٧٦٠/ م٠٩١٥٣١١٤٥٦٥

ملC تجار� 
در بندر عباس
به مساحت ۵٧٠ متر

 ٢ ميليارد تومان
زیر قيمت 

کارشناسی روز 
واگذار می شود.

امکان تهاتر با ملکی 
در مشهد را دارد

٣٢٢١٩٨٨١-٠٥١
٩٥٢٩٤٣١٤/ م

مجتمع ا�سون 
هفده شهریور ٣دانگ یک باب مغازه 

تحویل تابستان٩۶ نقد و اقساط
٠٩١٥٥٧٩٦١٢٧

٩٥٢٩٢٠٤٤/ پ

 مجيد5ه 
 سند شش دانگ ملکی، تجارى دائم، 
امتيازات مستقل، سر دو نبش، تخليه

٩٥٢٨٩٩٩٣/ م ٠٩١٥٠٠٨٧٧٠٦

فروش برج سامان 
حاشيه بلوار آزادى، ٣۶ مترى 

فول طبقه هشتم  
٩٥٢٩٣٥٨٠/ ف٠٩١٥٩٠٩٨١٦٢

پاساژ جنت
  فروش 5ا معاوضه 

٠٩١٥٦٤١٧٠٣٦
٩٥٢٩٣٦٣٨/ ف

بازار مر�ز� 
فروش مغازه ٣٩مترى داراى گاز 

و آب، فعال اغذیه فعال است 
٩٥٢٩٣٩٠٥/ ف٣٢٢٣١٨٢٨

فروش 5ا معاوضه قاسم آباد
۵٠ مترطبقه همکف مناسب مطب و 
شرکت ها سند ششدانگ فی ٩٠ م 

٠٩٠١٤٧٤٣٨٣٠
٩٥٢٨٧٥٢٥/ ف

مغازه فروش�
با ١٠ متر حاشيه ۴٠ متر

 همکف ٢٠ متر 
بالکن تجارى دائم
چهارراه کالهدوز

 فی ١,٢٠٠ ميليارد

٠٩١٥٨١٨٦٧٧٩
٩٥٢٩١٥٠١/ ف

مغازه تجار� دائم
٣٨متر -بوستان ١۴
 با قيمت باورنکردنی

٠٩١٥١٠٥٣٨٢٨-٣٥٢٢٨٢٢٨
٩٥٢٩٠٣٦٥/ ق

مطهر� شمال� ٤٥ 
نما  دائم،  تجارى  متر   ٢٠ سرقفلی،   
کامپوزیت، کرکره برقی، شيک  فی 

٠٩١٥٣٠٥٥٠٠٦ ٢٠٠ م 
٩٥٢٩١٣٩٨/ ب

گلبهار
حدود ۵٠٠مترزمين با ٨٠٠متر 

پروانه تجارى    ٠٩١٥٩٨١٨٦١٩
٩٥٢٦٩٦٨٢/ ش٠٩١٥٣١٦٠١٣٢

٩٥٢٨٨٣٠٦/ ف

فروش� 
حاشيه بلوار اند5شه

قابل توجه
 بانکها موسسات و غيره 

١١۵ متر مغازه ملکی ششدانگ 
نبش چهارراه اصلی

 با قابليت ساخت ۴ طبقه 
٠٩١٥١١٠٥٤٣٦

 خر5د C5 باب 
ساختمان چندواحد�
 جهت سازمان غيردولتی 

ترجيحا کاربرى ادارى
 مسکونی با متراژ حداقل 

۴٠٠مترمربع
 ٣٨٤٤٦٠٩٠ داخلی ١۶

٩٥٢٨٩٩٩٤/ م

٩٥٢٩٤٠٣٦/ ق

سناباد 
دفتر کار ۵۵مترى، موقعيت 
مکانی عالی، پارکينگ، ١۶۵م
٠٩١٥٤٠٢٥٠٠١ عمارلو

٩٥٠٣١٢١٣/ خ

 سالن، سوله ،انبار
درشهرک هاى صنعتی

 و مناطق صنعتی
با٢٠سال تجربه

 ٠٩١٥٥٠١٤٤٨٣
٠٩١٢٨٠١٤٤٨٣

یوسفی
سوله اجاره ا� 
حاشيه جاده سنتو ٢٨٠٠ 

متر سوله ۵٠٠ متر 
ادارى لوکس- بی واسطه
٠٩١٥١١١٢٤٥٣

٩٥٢٨٩٦٩١/ پ

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

�ارخانه 
فروش�

یک هکتار زمين 
برق ٣فار،چاه آب

داراى سالن و ١٢٠متر
 دفتر تجارى مرکز شهر
٠٩١٥٣١٥٧٥٩٥

٩٥٢٩٣٨١٩/ پ

زمين �شاورز� 
٧٠٠ متر تا چناران قطعات یک 

هکتارى و سه هکتارى با ١۵ ساعت آب 
٩٥٢٧٦٥٨٥/ م٠٩١٥٣١٨٦٨٣٤

فروش� 
واحد آماده و صفر جهت توليد 

و بسته بندى مواد غذایی 
داراى سند ششدانگ در 

مشهد- جاده قدیم با امکانات 
کامل: آب، برق، گاز، تلفن 

٠٩١٥٨١٦١٠٦٦
٣٨٦٤٩٠٠٧

٩٥٢٩٢٦٩٥/ ف

ناظر5ه ١٠٢٤٠ متر
 زمين صنعت�  

 حاشيه جاده سنتو کيلومتر 
٢٠ داراى ٧۵٠ متر سوله

 چاه آب با پروانه، سردخانه 
زیر صفر ١٠٠ تنی و برق 

٢٠٠ آمپر و ساختمان ادارى 
فروش فورى 

٩٥٢٩٠٣١٣/ م ٠٩١٢١٢٥٥٩٦٨

C5 واحد دامدار� شير� 
با چاه آب اختصاص� 
و استخر و زمين و آب 

کشاورزى با سند حدودا نه 
هکتار حومه نيشابور بفروش 

ميرسد . فی ١,۵ ميليارد 

٠٩١٥١٥١٦٦٩٦
٩٥٢٩١٧٧٣/ ش

گلخانه صنعت� فر5مان 
فروش - معاوضه یک هکتار زمين  گلخانه 
 - -سردخانه  مسکونی  زیربنا   -  ٣٠٠٠

٠٩٣٠٠٥٤٨٤٩١باغ - استخر 
٩٥٢٩٤٠٩٣/ ش

گاودار�، مرغدار�  
گلخانه 

زمين مناسب زعفران کارى 
٠٩٣٠٠٣٨٥١٤٣

٩٥٢٨٤٨٦٦/ ف

باغ و زمين �شاورز� 
٣ ه�تار باغ بارور ١٧ ساله 
با ۵ هکتار زمين مجهز به سيستم 

آبيارى قطره اى و استخر ذخيره آب 
١٧٠٠متر مکعب و ایستگاه 
پمپاژوسند ششدانگ ملکی 

واقع در کوهپایه هاى فریمان 
قيمت ۵٠٠م

 ٠٩١٥٥١٤٥٩٣٣
٩٥٢٩١٠٢٤/ ط٠٥١٣٢٧٢٨٨٥٤

ز5با5� نونينا 
براشينگ کار، شينيون کار ميکاپ 
کار و الیت کار حرفه اى استخدام 

٣٧٦١٢٢٢٥می نماید. 
٩٥٢٦٢١٥٧/ ف

سالن تخصص� 
و5ژه اپيالسيون

با وسایل کامل اجاره داده می شود
٩٥٢٩٣٩٩١/ ف٣٨٦٧٥٨١٧

به C5 نفر شاگرد مجرب 
جهت کار در سالن آرایشی 

نيازمندیم 
٩٥٢٩٢٤٥٦/ م٠٩٣٣٥٤٧٧٠٤٠

به C5 آرا5شگر و  C5 شاگرد
مردانه  آرایشگاه  در  کار  جهت 
نيازمندیم صندلی اجاره داده می شود

٠٩٣٨٥٣٢٨٢٧٢
٩٥٢٩٤٠٩٥/ ف

به C5 �ار آموز خانم
عالقمند به آرایشگرى ( رایگان) 

نيازمندیم
تلفن ٣٦٠٥٠٦٠٢ موذن

٩٥٢٩٤١٢٥/ ق

واگذار� C5 اتاق درب 
مستقل از C5 سالن ز5با5�

در بلوار صارمی جهت مزون زنانه
٠٩١٥٠٠٦٤٧٧٠

٩٥٢٩٤٠٩٧/ ف

صندل� جهت خدمات
 ناخن و مژه و اتاق اپيالسيون

محدوده صارمی واگذار می شود
٠٩١٥٠٠٦٤٧٧٠

٩٥٢٩٤١٠٠/ ف

C5 سالن مجهز 
خدمات  الین  شيرازى،  صياد  در 
مژه را با اجاره ١٨٠ هزار واگذار 

٠٩٣٣٧٧١٤٨٩١می کند 
٩٥٢٩٤٣٣٣/ ف

ز5با5� رز5ن چهر 
به یک منشی و نيروى حرفه اى خانم 
در زمينه آرایشگرى محدوده صارمی 

نيازمندیم     ٠٩١٥٠٠٦٤٧٧٠  
٩٥٢٩٤٠٥٤/ ف

جذب شنيون �ار 
گریمور و اپيالسيون کار ماهر 
و اجاره صندلی به حرفه اى ها 

در خدمات ناخن و مژه 
در سالنی واقع در
 بلوار فردوسی 

٠٩١٥٧٣٥٨٩٤٧
٩٥٢٩١٣٣٦/ ف

مجموعه شنها� آب� 
جهت تکميل کادر خود به چند نفر 

اپيالسيون کار نيازمند است 
٩٥٢٩١٤٣٢/ پ٠٩١٥٧٣٧٧٠٩٠

به تعداد� شاگرد مبتد� 
جهت �ار در آرا5شگاه زنانه

نيازمندیم
٣٨٧٩٦٥٨٠

٩٥٢٩٣٩٨٩/ ف

به ٢ نفر سرآشپز 
جهت �ار در زاهدان

نيازمندیم
٠٩١٥٣٤١٩٩٧٨ دلير

٩٥٢٨٧٩٧٩/ ف

به تعداد� نيرو� خشC �ار
و ترکار و بردست جهت کار در کارگاه 

قنادى در وکيل آباد نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٥٨٠٤٦

٩٥٢٨٩٤٠٦/ ف

به چند فروشنده ماهر 
جهت کار در قنادى نيازمندیم 

قنادى نيشکر
٩٥٢٩١٧٤٠/ ف٣٨٩٣٧٤٣٠

به تعداد� 
آشپز ماهر 

 نيازمندیم 

٠٩٣٦٤٦٧٧٨٥٠
٩٥٢٩١٣٠٤/ ف

به استاد �ارشير5ن� پز
نيازمندیم .محدوده گلشهر،شهيدآوینی

بيات ٠٩١٥٤٠١٨٨٦١
٠٩٣٠٠٦٠٢٥٥٠

٩٥٢٨١١١٩/ ط

به C5 نيرو� فر�ار ماهر
و آشپز ماهر نيازمندیم 

٠٩٣٥٧٧٥٦١٧١
٩٥٢٩٣٨٤٢/ ف

�باب زن حرفه ا� خانم 5ا آقا 
 جهت کبابی نيازمندیم. (تمام وقت یا 
اماميه  بين  کبابی  هامون  پاره وقت) 

۴۶ و ۴٨- ٠٩١٥٣٤٩٦٠٨٢
٩٥٢٨٩٩١٩/ ف

به C5 آشپز ماهر مرغ بر5ان 
 و یک کارگر باسابقه کار مرغ 

بریان نيازمندیم.
٩٥٢٩٤٠٦٢/ م٠٩١٥٣١٣١٨٠٥ 

�يC ساز و تر�ار 
شير5ن� پز�

بيمه+ عيدى+ مرخصی+ پاداش 
 هفت تير٢٩- زیرزمين مسجد

٩٥٢٩٣٦٠٤/ ق

آشپز ماهر �تر5نگ ا5رانا
نبش پيروزى ٧٢

٠٩٣٣٥٥٥٤٢٥٤
٩٥٢٩٣٤٣٨/ ر

به C5 آشپز
در منطقه طرقبه و شاندیز 

نيازمندیم
٠٩٠٣٢٩٣٨٠٠٥

٩٥٢٩٤٢٧٥/ ف

به ٥نفر خانم 
جهت کار نظافت نيازمندیم . 
نبش ادیب ٣٢ غذاى ادیب 

٩٥٢٩٣٠٥٩/ ف٠٩٠٣٣٨٢٦٩٢٤

فر�ار ساندو5چ
در  موتورى  پيک  و  فرکار  کمک 
دانشجو  محدوده  فود  فست 

٠٩١٥٢٦٣٦٦٧٢نيازمندیم
٩٥٢٩٤٣٤٠/ ف

فر�ار ماهر ساندو5چ
کارگر ساده با موتور سيکلت

 با حقوق عالی محدوده بلوار توس 
٠٩١٥١١٦٢٨٥٣

٩٥٢٩٣٥٤١/ ف

به C5 نفر حليم زن 
ماهر نيازمند5م   

٠٩١٥٧٥٧١٣٣٧
٩٥٢٩٣٠٦٤/ ف

استخــدام

خر5د و فروش باغ و و5ال

خر5د و فروش تجار�
و ادار�

 خر5د  و فروش
صنعت� �شاورز�

آرا5شگر

آشپز و شير5ن� پز

اموررستوران

٩٥٢٦٥٧٤١/ م


