
شنبه ١١ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٦
٣٩

جاده 3الت 
روستا� گنبدواز

باغ ٢٠٠٠ متر مربع با 
درختان ٢ ساله و آب ملکی 

دوردیوار درب و آردواز
 ٠٩١٥٣١٧٤٨٨٢

٠٩٣٠٩٧٦٩٩١٥ شيخ
٩٥٢٩٥١٢٤/ ف

باغ، شاهنامه ٣٦ 
 ٣ برق  باغ،  خانه  متر،   ١١٠٠ متراژ 
ساله   ۵ درختان  موتور،  چاه  آب  فاز، 

ميوه و غيره ٠٩١٥٥٦٨٦٠٦٣
٩٥٢٨٦٠٢٩/ ف

باغ فروش�(مار�ان) 
٢۵٠٠ متر، ١٠٠ اصله

 نهال ٣ و ۴ ساله، ١ ساعت 
آب، مدار ٨ روزه با تانکر

 ١٢ هزار ليترى، فی ٣۵ م
( یا معاوضه با خودرو) 

٠٩٣٧٩٣٠٦٧٥٣
٩٥٢٩٥٠٤٠/ ف

باغ فروش� 
انواع  با  متر  هزار   ٢ مساحت  به 
درختان ميوه ۵ ساله با ٢٠ دقيقه 

آب چاه موتور ۶ اینچ به مدار
 ١٠ روز-انتهاى شاهنامه ۶١ 

فروش توافقی یا معاوضه با ماشين 
٠٩١٥٥٠٦٨٧٣٦
شفيعی ٣٢٦٧٨١٠١

٩٥٢٩٤٧٩٩/ م

فروش استثنا�� 
باغ، زمين، و�ال
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

فروش زمين با آب
داراى سند ملکی در یک مجتمع 

باغی نقد و اقساط
٠٩١٥٣١٧٦٠٣٢علی بيرجندى

٩٥٢٨٦٤٨١/ م

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

٠٩١٥١١١٢٦٣٧تومان 
٩٥٢٣٧١٧٨/ ف

باغ و�ال 
منزل مسکونی ارزان سه راه 
فردوسی خان و مان پاسارگاد 

٩٥٢٩٣٩٤٣/ ف٠٩١٥٣١٤١١٢٣

شاند�ز 
خر�د -فروش

مسکونی، باغ، ویال، زمين
پوررضا  

٠٩١٥١١٣٥٥٦٥
٩٥٢٨٨١٧٢/ ش

 باغچه ارزان
۵م نقدالباقی١٠قسط۶٠٠تومان
باسند در منطقه تفریحی زرخوان

٩٥٢٠٦٦٠٤/ ق٠٩٣٠١١٠٢٣٠٠

برج آلتون
فروش-معاوضه

٣٢,۵ متر- طبقه دوم 
موقعيت عالی

٠٩١٥١٦٤٦٣٩٢
٩٥٢٨٨٢٦٠/ ج

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

٠٩٠١٤٧٤٣٨٣٠
٩٥٢٨٧٥٢٥/ ف

مغازه فروش�
سه راه یک بازار رضا پالک ۶۴,٢ 
قيمت قابل مذاکره ساعت تماس 

١٠٠٩١٥٥٠٣٥١٥٦ الی ٢٠
٩٥٢٩٢٧٩٦/ ف

٩٥٢٩٤٠٣٦/ ق

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

فروش� �ا معاوضه 
یک باب مغازه تجارى ١٢,۵ مترى

اکسون  تجارى  برج  در  واقع   
١٧ شهریور (دانش) طبقه ٣+
 واحد ١٣٠ صنف کيف و کفش

 قيمت صد و شصت
 ميليون تومان 

٠٩٠١٧٥٤٦٢١٠
٩٥٢٩٠١٤١/ م

پروما                       مغازه
به متراژ ١٢ متر به مبلغ ١۶٠ م تومان 
فروش  به  تومان   ١ ماهيانه  اجاره  با 

٩٥٢٩٤٦٠٧/ فمی رسد ٠٩١٩٧٦١٦٠١٠

فروش 
و�ژه 
یک واحد ادارى

 و یک مغازه تجارى 
در برج آبشار 

بلوار معلم 
٠٩١٥٤٠٦٩١١٠
٠٩٠١٧٠٢٤٣٢٥

٩٥٢٩٣٢٤٢/ ب

 �ميدان ده د
هتل رازى ٣ دربند مغازه به 

متراژهاى ١٣، ٢۵ و ۴٠ متر به 
مشاغلی که به کار هتل سازگار 

باشد و نياز به انشعاب
 آب و گاز نداشته باشد

 رهن و اجاره داده می شود
٠٩١٥١٦٧٥٨٤٤

٩٥٢٨٤٠٥٠/ ف

مغازه 
تجار� دائم
فروش اقساطی بلندمدت 

یا معاوضه 
فول امکانات

 سند ششدانگ ملکی
 پارکينگ آسانسور

٠٩٣٦٣٢٢٥١٢٧
٩٥٢٧١٧٥٨/ ف

سرقفل� �< دربند مغازه 
به مساحت ۵۵ متر و ٣٢ متر بالکن

فروش  به  فرودگاه  بلوار  حاشيه   
٠٩١٥١٠٤٤٦٣٥می رسد 

٩٥٢٩٢٨٤٨/ م

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

مدل باال ٠٩١٩٩٠٧٤٠٧٠
٩٥٢٩٢٨١٩/ ف

بازار رضا 
باال  طبقه  شهریور   ١٧ از   ١ بازار 
پالک ٢,١٠٨۶ - ۵ مترى به فروش 

٠٩١٥٧٦٧١٦٨٦می رسد 
٩٥٢٩٥٣٧٠/ ف

٩٥٢٩٠٨٥١/ ق

مجتمع 
ا3سين 

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

فی ۴۵٠م نقدى 
معاوضه با آپارتمان 

٠٩٣٠٣٠٤٢٤٣٠

مجتمع ا3سون
طبقه منفی ٣ پالک ١۴٢ 

سيسمونی نوزاد، نقدى و معاوضه 
با آپارتمان ٠٩٣٩٨٠٦٨٨٠٨

٩٥٢٩٢٨٣٨/ ف

٢٢ متر تجار� دائم 
استقالل ٣ (امامت ٧) نبش کوچه 

اول سرقفلی معاوضه و نقدى  
٠٩٣٩٥٢٢٧٦٩٢

٩٥١٩٨٣٣٨/ ف

٩٥٢٩٥٦٣٣/ ب

ا3از�ون فروش� 
 ١۵متر دفتر تجارى نقلی، 
حاشيه بلوار فردوسی، با 

زاویه دید و چشم انداز عالی، 
سند شش دانگ با قابليت 
دریافت وام مقطوع ١۵٠م

٠٩١٥٣١٥٩٠٤٦ 

دو واحد تجار� در گلبهار 
محله ١۴ جنب نانوایی 

تماس از ساعت ١۶ الی ٢١ 
٠٩١٥٧٣٢٣٢٦٥

٩٥٢٩٢٧٩٩/ ر

٩٥٢٧١٧٥٤/ ف

فروش 
�دفتر ادار
فول امکانات 

پارکينگ آسانسور 
سند ششدانگ ملکی 

٠٩١٥٤٠٠٤٩١٥
٣٧١٣٣٠٢٨

ا3از�ون درآمد مستغالت� فروش 
مل< تجار� دائم در رضاشهر

٢١٠ متر زیر بنا کامال بهداشتی 
٢ممر داراى پایان کار تجارى سند 
ششدانگ اجاره ماهيانه دریافتی 

در حال حاضر ٣ م با افزایش 
ساليانه ٢٠درصد فی مترى ٢م 

٠٩١٥١١٦٠٩٤٦
٩٥٢٩٤٢٦٦/ 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
٩٥٢٨٦٣١٦/ ق

 �مغازه طال و جواهر ساز
 با امتياز کامل و مستاجر بفروش 

می رسد.خيابان خسروى  
 عاقل       ٠٩١٥٩٨٠٠٤٨٠

٩٥٢٩٥١٥٢/ م

 �بازار مر3ز
فروش مغازه ٣٩مترى داراى گاز 

و آب، فعال اغذیه فعال است 
٩٥٢٩٣٩٠٥/ ف٣٢٢٣١٨٢٨

٩٥١٨٠٢٩٦/ ف

مل�L در الماس شرق 
بهارستان ١ 

زیرزمين و همکف انبارى+ 
٢واحد تجارى ادارى در 

٩۵٠مترزیربنا با ٩٠درصد 
پيشرفت فيزیکی به فروش 

می رسد 
٠٩١٥٥١٣٩٨٨١

ا3از�ون خيابان دانشگاه
قيمت باور نLردن�

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

با ورودى و امتيازات مستقل
 داراى سند ملکی مترى ٨م

٩٥٢٨٦٥٠١/ د٠٩١٥٣٠٩٣٠٠٦

یزداندوست) مترى   ٢٠) امير   �3و
٢٠ متر مغازه تجارى فروش یا 
معاوضه با واحد قيمت توافقی 

٠٩١٥٨١٦٤٩٠١
٩٥٢٩٤٨٦٦/ ف

 ،�مرا3ز ادار
تجار�، آموزش�

١٢٠٠متر ساختمان در ۴ طبقه 
ادارى و ٢ طبقه ۴٠٠متر تجارى، 
پذیرایی با پارکينگ ایده آل جنب 

حاشيه پيروزى و فضاى سبز

٠٩١٥٩١٤٥٨٥٤
٩٥٢٩٤٣٦٠/ م

٩٥٢٩٥١٠١/ خ

 مغازه فروش� 
(سرقفل�)

١٣متر همکف،١٢ متر 
بالکن، بين امام رضا
 ۴٢  و ۴۴ پالک ٩٧٠
٣٨١١٢٢٣٠

فروش 
مغازه

در نزدیکترین 
مجتمع تجارى
 به حرم مطهر

( با شرایط ویژه) 
آماده تحویل 

٢۵% نقد الباقی 
اقساط ۴٨ ماه

٣٨٠٨٣٦١٢
٩٥٢٨٦٣٠١/ ق

�< مل< 
١٠٠٠متر به باال 

با مجوز تغيير کاربرى 
و پروانه بهره بردارى

 ترجيحا در شرق و شمال 
شرق مشهد 

٠٩٩٠٦٤٥٦٠٥٤
٩٥٢٩٥٤١٧/ ف

�< 3ارخانه توليد خوراt دام 
و طيور واقع در شهرک صنعتی 

چناران به فروش می رسد 
٠٩١٢٩٣٠٢٥١٧

٩٥٢٩٣٤٤٦/ ف

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

مرغدار� فروش�  
 معاوضه با آپارتمان در مشهد
آدرس قدمگاه رضوى با پروانه

٩٥٢٩٢٤٧٧/ م٠٩١٥١١٥٣٨٦٥ 

 � مرغدار
تخم گذار فعال

 با درآمدى عالی

 به فروش می رسد
٠٩٠٢٣٥١٠٥٧٥

٩٥٢٨٧٢١١/ م٠٩١٥٣٥١٠٥٧٥ 

 �فروش مل< گاودار
در قوچان ١٠٠٠ متر مربع 
با پروانه و سند ششدانگ 

و امتيازات
 آب، برق، گاز

 ١۶٠ م 
٠٩٣٦٧٢٦٥٣٥٨

٩٥٢٩٥٢١٧/ ف

فروش استثنا�� 
سوله صنعت� 

قابل توجه شرکت هاى پخش 
بویژه دارو و موادغذایی 

۶٣۴ متر بنا ساختمان ادارى، 
نگهبانی، امتياز برق ٣ فاز، 

تلفن، گاز، پایانکار، سند 
تک برگ آدرس: جاده سنتو 
آزادى ١٣١ (دیزى سنگی) 

تلفن:
٠٩١٥١١٥٧٥٠٥
٠٩٣٦١١٥٧٥٠٥

٩٥٢٩٢٧٨٣/ ر

شهرt صنعت� ر�خته گران
٩٠٠ متر با سند ملکی با امتياز 
برق ٣ فاز ، آب و پروانه ساخت 

٠٩١٥١١١٨٦٣٧
٩٥٢٩٥١٢١/ ل

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

زمين به متراژ ٢٠٠٠ متر 
سند تک برگی و بنام قيمت توافقی 
از  بعد  ميامی،  جاده   ٣٠ کيلومتر 
شهرک رضوى ٠٩١٣٧٤٢٣٠٢٤

٩٥٢٩٥٣٣٠/ ف

سالن ز�با�� پروشات
(واقع در فرهاد ٢٠)

 به چند همکار حرفه اى جهت 
قسمت پوست، اپيالسيون و 
... صندلی و اتاق کامل اجاره 

داده می شود
٠٩٣٧٢٤٦٦٣٣٦

٩٥٢٩٤٥٢٤/ ف

به �< اپيالسيون 3ار 
با سابقه کارى و همچنين یک خانم 

جهت کار رنگ نيازمندیم در محدوده 
دانش آموز      ٣٦٠٧١٠٧١

٩٥٢٩٥٣٣١/ ف

به ٢همLار آرا�شگر آقا 
تخصصی  سالن  در  ماهر  نيمه  و  ماهر 

ترجيحا شهرستانی نيازمندیم 
آلما ٠٩١٥٦٨٦٤٦١١

٩٥٢٨٧٤٨٢/ ف

 �به �< ميLاپ 3ار حرفه ا
و کارآموز جهت شيفت عصر درسالن 
نيازمندیم  زیبایی محدوده هنرستان 

٣٨٩١٤٥٩٠
٩٥٢٩٤٨٤٠/ ف

به �< شينيون 3ار 
حرفه ا� و �< بازار�اب

با روابط عمومی باال در 
سالنی محدوده هاشميه 

نيازمندیم 
ساعت تماس: ١٠ الی ٢١
٠٩١٥٥٠٢٦٧٩٧

٩٥٢٩٤٧٩١/ ف

 �به �< همLار حرفه ا
با بيش از ١٠ سال سابقه کارى 

نيازمندیم محدوده رضاشهر
٠٩١٥٨١٠٩٠٥٧

٩٥٢٩٥٣١٧/ ف

�< نفر نيرو� ماهر 
�ا نيمه ماهر

جهت کار در آرایشگاه آقایان 
نيازمندیم   ٣٨٨٤٢٤٨٧

٩٥٢٩٥٢٨٧/ ف

به �< آرا�شگر و  �< شاگرد
مردانه  آرایشگاه  در  کار  جهت 
نيازمندیم صندلی اجاره داده می شود

٠٩٣٨٥٣٢٨٢٧٢
٩٥٢٩٤٠٩٥/ ف

صندل� 
جهت کليه خدمات زیبایی محدوده 

هنرستان اجاره داده می شود 
٩٥٢٩٤٨٧٣/ ف٠٩٣٥٩٠٠٤٥٩٢

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

٣٧٦١٢٢٢٥می نماید. 
٩٥٢٦٢١٥٧/ ف

به �< رنگ 3ار و 
 براشينگ 3ار نيازمند�م

٣٧٦٧٠٩٥٤
٩٥٢٩٣٧٣٦/ ف

جذب شنيون 3ار 
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

�< شر3ت معتبر توليد� واقع 
در شهرt صنعت� چناران
 به نيروى آشپزخانم 

( ترجيحا ساکن گلبهار و 
مشهد ) نيازمند می باشد .

٤٦١٣٩٣٥٤-٠٥١
٩٥٢٧٦٦٩٤/ ش

به چند 3ارگر خانم
جهت کار در شيرینی پزى نيازمندیم 

ترجيحا محدوده بلوار توس
٠٩١٥٦٢٦٤٢٣٢

٩٥٢٩٤٩٢٦/ ل

به چند بردست خش< 3ار و تر3ار 
مزایاى  و  حقوق  با  نيازمندیم. 
بين   ٣۵ الدن  انتهاى  آدرس:  عالی 

گلدیس ١٧ و ١٩  قنادى پاى سيب
٩٥٢٩١٣١١/ ف

و بردست ماهر خشک کار  استاد3ار 
در کارگاه توليدى قنادى نيازمندیم 
آدرس : سه راه فردوسی چاهشک 

٠٩١٥٢٢٩٦٤٤٠
٩٥٢٨٩٨٩٣/ ف

به �< بردست تر3ار
و یک تخم شکن ماهر و 
چند کارگر ساده جوان 

نيازمندیم مراجعه حضورى 
چهارراه استاندارى قنادى 

الله از ساعت ۵ الی ٨ 
بعدازظهر

 

٩٥٢٨٩٧٤١/ ف

تخته 3ار ماهر نيازمند�م
طرقبه امام رضا ٣٧ 
رستوران اکبرجوجه

٠٩٣٧٦٨٤٧٧٢٣
٩٥٢٩٥٦١٥/ ق

به �< آشپز 
جهت طباخی با شرایط ویژه 

نيازمندیم 
٩٥٢٩٠٠٥٤/ ف٠٩١٥١٠١٢٣٠٥

به فر3ار و چند بردست ماهر 
ترکار و خشک کار نيازمندیم 

٠٩٣٥٤٦٣٠٣١٤-٣٨٢٢٩٧٩٢
٩٥٢٩١١٠٥/ ف

به �< تر3ار ماهر 
و حرفه ا� نيازمند�م  

 ٠٩١٥٢١٥٣٣٧٢
٠٩٠٣٦١٤٥٣١٥

٩٥٢٩٢٤٤٠/ ف

�به  �< تر3ار قناد
و یک بردست نيازمندیم.

همراه با بيمه و حقوق توافقی
٩٥٢٨٩٦٨٩/ ل٠٩٣٣٩٦٠٧٠١٦

به �< خانم جهت کار نظافت
و یک کمک آشپز در رستوران 

نيازمندیم مراجعه حضورى: 
 مقابل هدایت ٣ کترینگ مانی 

٩٥٢٩٣١٢٩/ ف

به �< 3ارگر و �< آشپز 
ماهر جهت 3ار در مرغ بر�ان

نيازمندیم
٠٩٠١٥٦٤١٠١٩

٩٥٢٩٤٦١٣/ ف

 �پي< موتور
بلوار  فود  فست  در  کار  جهت 
هدایت بين ٢٨ و ٣٠ پيتزا شب 

 روز مراجعه:١٣ تا ١۵
٩٥٢٩٥٤٦٧/ ف

تعداد� سالن دار 
به صورت پاره وقت   

وکيل آباد ٠٩١٥٦١٨٥٠٧٩
٩٥٢٩٥٣٠٣/ ف

استخــدام

�خر�د و فروش تجار
�و ادار

 خر�د  و فروش
�صنعت� 3شاورز

آرا�شگر

آشپز و شير�ن� پز

اموررستوران

٩٥٢٩٥٢٥٩/ ف

٩٥١٨١٤٤٧/ ق


