
سه شنبه ١٤ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٩
٣٦

٩٥٢٩٦٢٣٠/ م

 �فروش و�ژه زمين ها

�١٠٠ ال� ١٠٠٠ متر
 انتهاى الهيه با سند ملکی از

 ۵ ميليون به باال بورس 
زمين هاى الهيه، حسين آباد 
جلدک صفی آباد و  چاهشک 
مرکز آپارتمان هاى درحال 

ساخت و آماده با سند ملکی 
٣٨٩٣٥٣٥٨

٠٩١٥٣١٥٩٢١٩
٠٩١٥٣١٦٣٤٩٨

 بان= جامع 
sاطالعات امال

 بورس تخصصی
 خرید و فروش اراضی 

اماميه- الهيه- سپاد
 صفی آباد- حسين آباد  

ربيعی ٠٩١٥٣١٣٢٠٠٣
٩٥٢٥٩١٣٠/ ب٣٥٢١١٠٠٦ 

١٤٠٠متر زمين جاده 3اهو
منطقه ویال سازى، روبروى 
هاشم آباد، خيابان بنفشه

٠٩١٥٥١٣٠٣٢٥
٩٥٢٨٧٧٧١/ ق

اقدسيه ٦٤
زمين قطعه سوم شمالی ۴۵٠ 

متر فی مترى ٧۵٠ بدون واسطه 
٠٩١٥٦٦٠٤١٥٣

٩٥٢٩٧٩٩٧/ ف

٩٥٢٧٧٧٢١/ ف

الهيه- سپاد 
صفی آباد - جلدک - چاهشک  

خرید ، فروش
٠٩١٥١٥٨٢٨١٢-٣٥٣١٢٢٢٦

٩٥٢٦١٧٤٤/ پ

و�الشهر
 فروهر

زعفرانيه ،کاخ، نياوران، پشت 
هتل، جاده باال، وحيدیه ،حصار 
گلستان، طرقبه، اسب دوانی 

دانشگاه، الماس کاران درخت بيد 
٠٩١٥٣١٠٨٢٦٢

٩٥٢٩٤٢٨٥/ خ

شاند�ز
اراضی ششدانگ استاندارى 

با پروانه و امکانات و
سایر تعاونی ها
خرید و فروش

امانی ٠٩١٥٥١١٧٦٦٤ 
٠٩٠١٦٣٦٢٠٤١

 الهيه-مجيد�ه
 سپاد

 زمين ٢ یا ٣ دانگ
 یا ۶ دانگ 

و آپارتمان شما را نقدا 
خریداریم 

٠٩١٥٣١٨٥٥٩١ 
٩٥٢٩٨٧٩٢/ م

اوا�ل هاشميه 
۵٠٠متر

 تراکم متوسط 
 نقد یا معاوضه 

 بی واسطه
٠٩١٥٣١٧٠٤٩٧

٩٥٢٩٨٦٢٤/ پ

 زمين فروش�
 الهيه،مجيدیه

اميریه 
قطعات١۵٠ الی۵٠٠مترى 
داراى کروکی،جانمایی نقشه 

قطعه بندى موقعيت زمين 
مشخص سندتک برگی 

استعالم دولتی 
 از مترى٧٠ الی ٢٠٠هزارتومان 

فروشی،معاوضه

٣٥٣١٥٤٦٣
٠٩١٥٨٧٨٤٣١٧ 
٠٩١٥٨٢٩٢٤٤٣

٩٥٢٩٤١٨٧/ ق

زمين فروش� 
حدود ٥٠٠٠ متر

با مجوز گلخانه و برق ٣ فاز 
دور دیوار ، نزدیک جاده 

اصلی واقع در ٢٠ کيلومترى 
مشهد به گلبهار مناسب جهت 

قطعه بندى با حاشيه عالی 
جاده فرعی و سر دونبش و 
واقع در منطقه ویالسازى و 

فروش بصورت کلی و 
قطعه اى و به همراه 

ویال آماده و شيک
٠٩١٥٤٠١٠٠٤٣

٩٥٢٩٣٨٢٤/ ل

و�الشهر 
٢٠٠ متر زمين تراکم متوسط 

بدون واسطه ٣٠٠ م 
٩٥٢٩٦٥٢٢/ پ٠٩٣٦٨٨٩٠٥٣١

معاوضه زمين- فالح� 
١٠٢٠متر، سند تک برگی 

 نصف نقد، نصف ملک 
٠٩١٥٣٠٨٨٠١٢

٩٥٢٩٦٦٧١/ ف

 �و�ال�� ٢٥٠ متر
وکيل آباد چراغچی تراکم متوسط 

معاوضه با آپارتمان 
بدون واسطه ٠٩١١٤٥٨٢٢١٩

٩٥٢٩٨٢٧٩/ پ

٩٥٢٩٨٣٦٩/ ف

سرقفل� مغازه - ٣٠ متر
واقع در کالهدوز فروش یا 
معاوضه با خودرو یا آپارتمان

٠٩١٥٥١٣٢٥٢٣

معاوضه آپارتمان
١١٠ مترى -صفر- ١٧ شهریور
 ( عنصرى شرقی) با واحد کوچکتر 

٩٥٢٩٨٣٥٦/ ف٠٩١٥٥٠١٩٦٥٢

�و�ال� آماده ٧٠٠متر
و باغ دور دیوار ١٠٠٠ مترى، نزدیک 
حاشيه جاده قدیم و سنتو با امتيازات و 

٠٩٣٦٤٦٦٢٣٢٢شرایط عالی
٩٥٢٩٨٥٨٢/ ل

 منزل و�ال�� جنوب� دوممر
 ٢ طبقه مستقل، ٣٧٠ ميليون، بلوار

کریمی، معاوضه با مغازه تجارى تا ۵۵٠
 ٣٧٣١٠٩٤٨ ميليون الباقی نقد

٩٥٢٩٦٦١٥/ م

بازار ملل ، طبقه١+
(٢٠متر مغازه آماده تحویل صفر) 
فقط فروش یا معاوضه با خودرو تا 

٣٠٠٠٩١٥١١١١٠٥٧ م
٩٥٢٩٨٣٧٦/ ل

معاوضه 
در سجاد

بدون واسطه آپارتمان 
١۵٠ تا ٢٠٠ مترى معاوضه 

با آپارتمان ٣٠٠ مترى
٠٩٣٥٣٦٤٢٣٤٢

٩٥٢٨١٥٣٥/ ف

3وثر شمال� ٣٠٠ متر 
با پروانه و اجراى ۶ سقف 

معاوضه با آپارتمان 
بدون واسطه٠٩١٢٨٨٩٩٥٠٩

٩٥٢٩٨٤٠٢/ پ

معاوضه شاس� رنو داستر
٢٠١۶ با آپارتمان تا ١١٠ متر و 

پرداخت مابقی نقدى
٠٩١٥١٠٩٧٢١٤

٩٥٢٩٨٦١٠/ ر

پاساژ جنت
مغازه فروشی یا معاوضه 

٠٩١٥٦٤١٧٠٣٦
٩٥٢٩٦٩٨٨/ ف

گلبهار 
٢۵٠٠ متر باغ - ٣ نبش 

 ۴۵ دقيقه آب - فنس کشی 
٠٩١٥٥٥٩٢٢٧٦

٩٥٢٩٦٠٤٥/ ش

خر�دار فور� باغ، و�ال 
بدون واسطه یا معاوضه باتجارى 
تلگرام          ٠٩١٥١١٦٢١٤٠
مهد� شر�ف� ٠٩٣٥١١٦٢١٤٠

٩٥٢٣٦١٨٤/ ط

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

ا3از�ون
۵٠٠٠ متر باغ سند 

ششدانگ 
دور دیوار جاده شاندیز 

معاوضه با اتومبيل، 
آپارتمان و ملک ویالیی و 

تجارى - استثنائی
٠٩٣٥٢٨١٤٠٤٠

٠٩١٥١١١٦١٨٣ بخشيان
٩٥٢٩٤٥٥٤/ ف

شاند�ز 
خر�د -فروش

مسکونی، باغ، ویال، زمين
پوررضا  

٠٩١٥١١٣٥٥٦٥
٩٥٢٨٨١٧٢/ ش

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

معاوضه با ماشين مدل باال 
٠٩١٥٩٨١٨٦١٩-٣٨٣٢٦٩٦٩

٩٥٢٩٤٠١٣/ ش

فروش باغ و�ال
باغ ویال شيک واقع در سه راه 
فردوسی بعد از کاشی فيروزه 
مجتمع گلها ، زمين ١٠٠٠ متر  
ویال ١٠٠ متر ، محوطه سازى  

داراى استخر و امتيازات برق و 
آب چاه ، قيمت ۴٢٠ م 

بی واسطه
٠٩٠٣١٠٤٧٧١٥

٩٥٢٩٩٠٧٠/ ل

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

٩٥٢٩٣٦٩١/ ل٠٩١٥٣٧٧٤٠٧٠

3اهو-شيرحصار-دولت آباد 
خرید و فروش - کليه ارگانها 
َمِلکی ٠٩١٥٣١٧٨٣٧١

٩٤٤٢٩٤٨٠/ ش

باغچه١٢م
۵٠٠متر درمنطقه تفریحی زرخوان
٧٠٠مترى ١٧م یامعاوضه با ماشين

٩٥٢٠٦٦٠٤/ ق٠٩٣٠١١٠٢٣٠٠

فروش�- نوساز 
عقب نشينی شده، طرقبه، 

گلستان مقابل امامزاده 
یاسر ناصر طبقه دوم 

فروشی، با سند ۶ دانگ 
جدید حدود ٧٠متر زیربنا 
با امتيازات و رهن و اجاره 
مغازه طبقه پایين  ۴۵متر 

تجارى دائم رهن و اجاره یا 
فقط اجاره به مدت ٣٠ ماه 

٠٩١٥٥٢١١٠٤٨
٩٥٢٩٧٩٧٤/ ف

مجتمع 3يميا ٢
مغازه به متراژ ١٧,۵٣ متر 

همکف مترى ٢٢ م
٩٥٢٩٥٩٩٤/ ف٠٩١٥٥١٥٤٦٠٦

�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

 � فروش مغازه تجار

٧٢ متر
 حاشيه بلوار خيام ۴۶ 

با سقف تایل و 
دیوارى کامل 

درب برقی 
آماده تحویل 

 ٠٩١٥٥١٤٨٨٠٦
٩٥٢٩٧٨٣٣/ م

 �فور
سرقفلی مغازه تجارى در مجتمع 

اکسون طبقه ٢+ به فروش می رسد 
٠٩١٢٦٦١٠٠٥٧

٩٥٢٩٨١٤٧/ ف

حاشيه بلوار مطهر� شمال� 
بين١١و١٣ دو باب مغازه 

هر یک ٢۵متر و ٨متر بالکن ٣۵٠م 
٠٩١٥٨٩٠٣٥٠٠

٩٥٢٩٦٩٤٠/ ق

مغازه تجار�١٣متر 
 درميدان سپاد،مجتمع تجارى 
نوید معاوضه باخودرو تا١٨٠م

٠٩١٥٥٢١٧٨٢٢ 
٩٥٢٩٨٨٦٩/ ق

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

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

خر�د مغازه
اولویت منطقه زوارى

 خرید تا  ٣٨٠م
٠٩١٠٥٥١٩٤٥٠

٩٥٢٩٨٤٦٢/ ط

فروش 
مغازه

در نزدیکترین 
مجتمع تجارى
 به حرم مطهر

( با شرایط ویژه) 
آماده تحویل 

٢۵% نقد الباقی 
اقساط ۴٨ ماه

٣٨٠٨٣٦١٢
٩٥٢٨٦٣٠١/ ق

گلبهار
حدود ۵٠٠مترزمين با ٨٠٠متر 

پروانه تجارى    ٠٩١٥٩٨١٨٦١٩
٩٥٢٦٩٦٨٢/ ش٠٩١٥٣١٦٠١٣٢

٩٥٢٨٨٣٠٦/ ف

فروش� 
حاشيه بلوار اند�شه

قابل توجه
 بانکها موسسات و غيره 

١١۵ متر مغازه ملکی ششدانگ 
نبش چهارراه اصلی

 با قابليت ساخت ۴ طبقه 
٠٩١٥١١٠٥٤٣٦

فروش و اجاره- ۶٢ متر مغازه
تجارى - سه نبش قاسم آباد فالحی 

ویالیی ٧٠ متر سناباد ۵٩
٠٩١٥٥١١٧٩٨٧

٩٥٢٩٨٨٩٨/ ف

مغازه تجار� ١٣٫٥ متر 
عقب نشينی شده سردونبش 

سنددار ٢۵٠ ميليون نبش عبادى ٧٠ 
٩٥٢٧٠٥٧٧/ م٠٩١٥١٢٠٤٦٣٠

فروش فور�- مغازه 
٢٤ متر� 3يان سنتر ٢ 
 طبقه دوم- موقعيت مکانی 

عالی- مترى٢۵م تومان 
 تلفن تماس 

٠٩٠٢٣٩٣٧٣٢٨
   ساعات پاسخگویی

 ١٢ الی ١۴
٩٥٢٣٦٩١٦/ ق

مجيد�ه ٣
تجارى ششدانگ دائم ٣٣ و ٢٧ 

مترى فی مترى ١٠ م 
٠٩١٠٥٠٠٤٩٥٩-٣٥٢٤٤٠٠٣

٩٥٢٩٨٢٢٢/ ر

قابل توجه پخش 
لوازم جانب� موبا�ل 
تجارى  مترى   ١٢ مغازه  باب  دو 
به  مسکونی  آپارتمان  یک  و  دائم 
فروش می رسد آدرس دانشگاه 
آپارتمان  با  دانشگاه  بازار   ٢٩

جهت شرکت معاوضه می گردد
٠٩١٥٣١٠١٩٨٨

٩٥٢٩٩٠٢٢/ م

 �١٦٠ متر ٣ خواب ت= واحد
جهت مطب یا ادارى

صياد- بدون واسطه
٠٩١٥٨٠٩٠١٤١

٩٥٢٩٨٣٠٨/ پ

�شهرs صنعت� فناور
فروش واحدصنعتی ٢٠٠٠متر زمين 

دومعبر- ۵٠٠متر. سوله و دفتر
٠٩١٥١٦٧٦٠١٨

٩٥٢٩٨٢٤٤/ 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

  �گاودار�، مرغدار
گلخانه 

زمين مناسب زعفران کارى 
٠٩٣٠٠٣٨٥١٤٣

٩٥٢٨٤٨٦٦/ ف

�= مل= 
١٠٠٠متر به باال 

با مجوز تغيير کاربرى 
و پروانه بهره بردارى

 ترجيحا در شرق و شمال 
شرق مشهد خریداریم
٠٩٩٠٦٤٥٦٠٥٤

٩٥٢٩٥٤١٧/ ف

 �زمين 3شاورز
٧٠٠ متر تا چناران قطعات یک 

هکتارى و سه هکتارى با ١۵ ساعت آب 
٩٥٢٧٦٥٨٥/ م٠٩١٥٣١٨٦٨٣٤

گلخانه فروش�
۶ کيلومترى مشهد

٨٠٠ متر زمين دور دیوار 
۶٠٠ متر سالن ارتفاع 

وسط ۴ متر کناره ها ٣ متر 
پوشش سقف قوطی و پلی 
کربنات آب و برق استخر 

یک سوم نقد دو سوم 
اقساط قابل تغيير 

جهت سالن قارچ و مرغدارى
٠٩١٥٧٧٩٢١٧٩

٩٥٢٩٨٢٩١/ ف٣٨٥١١٩٨٨

٩٥٠٣١٢١٣/ خ

 سالن، سوله ،انبار
درشهرک هاى صنعتی

 و مناطق صنعتی
با٢٠سال تجربه

 ٠٩١٥٥٠١٤٤٨٣
٠٩١٢٨٠١٤٤٨٣

یوسفی

گاودار� فروش�
١٧۶٠متر با سند و پایانکار
فروش یا معاوضه با منزل

٠٩١٥٥٠٢٩٧١٠
٩٥٢٩٧٤٣٨/ ق

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

ترجيحا شهرستانی نيازمندیم 
آلما ٠٩١٥٦٨٦٤٦١١

٩٥٢٨٧٤٨٢/ ف

اجاره صندل� 
در سالن زیبایی واقع در هاشميه 

٠٩٣٨١٥٥٢٠٩٦
٩٥٢٩٨٣٢٧/ ف

�= سالن آرا�ش با لوازم از ما 
کار از شما بلوار الدن، الدن ۵ 

چهارراه دوم سمت چپ 
٠٩٣٩١٨١٩٥٨٤

٩٥٢٩٧٤٨٧/ ف

اتاق� مجزا در سالن لو3س
واقع در سجاد ١۵ اجاره داده می شود

 ٠٩٣٠٧٤٣٩٠٠٩
٩٥٢٩٧٩٧٨/ ف٣٧٦٦٩٦٥٠

آرا�شگاه زنانه
به دو نفر ماهر و نيمه ماهر نيازمندیم 

محدوده احمدآباد - کالهدوز 
٠٩٣٥٧٧٠٦٢٤٣

٩٥٢٩٨٥٢٩/ ف

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

٣٧٦١٢٢٢٥می نماید. 
٩٥٢٦٢١٥٧/ 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 تعداد� شاگرد مبتد
جهت 3ار در آرا�شگاه زنانه

نيازمندیم
٣٨٧٩٦٥٨٠

٩٥٢٩٣٩٨٩/ ف

3ي= ساز و تر3ار 
�شير�ن� پز

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

٩٥٢٩٣٦٠٤/ ق

به �= نفر 
سرآشپز ماهر
جهت کار در رستوران 

صخره اى آراز نيازمندیم 
پنجراه خيابان نواب صفوى 
CB۵مجتمع آرمان واحد ٩

٣٣٣٩١٤١٨
٩٥٢٩٨٩٥٥/ ف

به �= نفر 3م= آشپز 
باسابقه جهت کار در آشپزخانه 
واقع در بلوار وکيل آباد کوثر 

نيازمندیم ٠٩١٥١٥٧٤٧٥٦
٩٥٢٩٨٢٧٨/ ف

به تعداد� نيرو� خش= 3ار
و ترکار و بردست جهت کار در کارگاه 

قنادى در وکيل آباد نيازمندیم
٠٩١٥٥٠٥٨٠٤٦

٩٥٢٨٩٤٠٦/ ف

3ار در 3ارگاه 
�قناد

به تعدادى بردست ماهر ترکارى 
و بردست ماهر خشک کارى و 

تعدادى کارگر ساده خانم
 در محدوده سيدى نيازمندیم

٠٩٣٥٩٠٠٦٥٧١
٩٥٢٩٨٩٤٩/ ف

 �به تعداد� نيرو
ماهر و نيمه ماهر 

جهت کار در شيرینی سرا 
نيازمندیم ٣٧٥٢٥٤٥٥

٩٥٢٩٨٥٨٣/ ف

مجموعه شير�ن� تبر�ز�ها
به تعدادى بردست ترکار و خشک 
کار نيازمندیم محدوده قاسم آباد

٣٥٢٤٥١٦٢
٩٥٢٩٦٨٥٠/ ف

به تعداد� آقا� جوان
با ظاهرى مناسب جهت کار در 
نمایندگی برند معتبر و معروف

٠٩١٥٧٠٢٧٨٦١
٩٥٢٩٩١٧١/ م

به �= نفر فر3ار 
سالن  نفر  یک  و  ماهر  ساندویچی 
محدوده  نيازمندیم(  باتجربه  دار 

٠٩١٥٣٠٢٤٠٠٢جانباز) 
٩٥٢٩٧٣٧٢/ ف

به �= نفر خميرگير
 و پيتزازن و �= سالندار 

تمام وقت نيازمندیم 
٣٢٥١٧٠٧١-٠٩٣٠١٩٤٤٧٢٠

٩٥٢٩٧٤٤٠/ ف

تعداد� سالن دار 
به صورت پاره وقت   

وکيل آباد ٠٩١٥٦١٨٥٠٧٩
٩٥٢٩٥٣٠٣/ ف

رستوران مينوسا 
جهت تکميل کادر پرسنلی خود

 به افراد زیر نيازمند است
 عکاس حرفه اى، شاطر

 ابتداى جاده طرقبه
 نبش امام رضا ١٧  

 ٣٥٥٩٠٣٩٠
٠٩٣٩٥٨٤٩٠٩٩

٩٥٢٩٨٦٨٦/ ف

استخــدام

امالs حومه مشهد

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

sخر�د و فروش امال


