
چهارشنبه ١٥ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٠
٤١

شهرt شهيد رجا�� پورسينا
ساخت   طبقه   ٣ مجوز  با   - متر   ١۴٠
معاوضه با خودرو یا نقدقيمت توافقی

٠٩١٥٨٧٩٢٨١٩
٩٥٢٩٥٨٩٣/ ف

٢٢ �صياد شيراز
قطعه دوم جنوبی ١٢٠٠ متر فروش 

زیرفی فقط مصرف کننده بی واسطه 
٠٩١٥١٠٤٢٠٩٢

٩٥٢٩٣٩٠٣/ ر

هاشميه ٨٥ 
3وچه گلستان 

٢٠٠ متر 
 تراکم کم
 ٣٧٠ م 

٠٩١٥٣١٠٥٨٦١
٩٥٢٩٩٧١٧/ ف

معاوضه با باغ و�ال 
و مغازه و ...
٢ واحد ١٧۵ مترى
و ١٣۵ مترى صفر 

واقع در گلشن ٢ (هفت تير۶) 
داراى مجموعه آبی

 کافی شاپ، سالن اجتماعات
 روف گاردن 

و آپشن هاى برج 
که خواهان ٣٠٠م نقدى 

براى هر واحد 
و الباقی قابل معاوضه

٩٥٢٩٢٤١٧/ ف٣٨٨٣٠٠٠١

 تهاتر 
 امتياز

 دریافت پروانه 
و پایانکار 

با آپارتمان 
٠٩١٥١٠٢٣٥٢٣ 

٩٥٢٩٩٩٧٨/ م

 �بازار مر3ز
دفترکار ۵٠ متر، فروش بصورت نقد 
یا معاوضه با آپارتمان + ٣٠٠ م نقدى 
٠٩١٥٤٢٥٣٠٤٣ واسطه  بی 

٩٥٢٩٩٤٧٦/ ف

معاوضه مل<
 آپارتمان ویالیی باغ ویال سراسرى 

٠٩١٥٨١٤٢٥٧٢
٠٩١٥٧٢٤٦٦٥٢

٩٥٢٩٥١١٥/ ق

معاوضه آپارتمان 
١۵٧ مترى سه خوابه واقع در بهترین 
مشهد در  آپارتمانی  با  بابل  منطقه 

٠٩١٥٠٠٨٥٩١٠ معظمی
٩٥٢٨٩٨٦٨/ ل

معاوضه مغازه 
کيان سنتر ١+ ١٠٠م نقد
 می دهيم ٢١ متر دوروید 
(قابل معاوضه با آپارتمان 

یا زمين یا باغ ویالى 
سنددار ) 

٠٩١٥١١١١٠٠٧
٩٥٢٩٩٢٩٧/ ف

 �L١٨٠٠٠متر زمين مل
٧۵٠٠مترآن دور دیوار

 داراى استخر، ویال خانه کارگرى، 
برق ٣ فاز، آب مدار ٣۶ ساعت 

آبيارى قطره اى، معاوضه با 
آپارتمان و خودرو مدل باال 
باغ ویال گلبهار، فروش نقدى
 به قيمت کارشناس رسمی 

٠٩١٥٠٢٩٥٠٠٣
٩٥٢٨٧٨٨٤/ ف

پاساژ جنت
مغازه فروشی یا معاوضه 

٠٩١٥٦٤١٧٠٣٦
٩٥٢٩٦٩٨٨/ ف

�٤٧ متر زمين+٣٨ متر تجار
بنا انبار�+١٠٠متر  +٣٨متر 

۶دانگ،خيام ۶١،معاوضه با کلنگی 
٠٩٣٣٨١٠٧٧١١فی ٣٨٠ م

٩٥٢٣٨٣٦٥/ م

معاوضه 3يش بامشهد
مسکونی ،تجارى،باغ، ویال

یادرحال ساخت
مهدى شریفی  ٠٩١٥١١٦٢١٤٠

٩٥١١٥٧٧٩/ ط

معاوضه زمين- فالح� 
١٠٢٠متر، سند تک برگی 

 نصف نقد، نصف ملک 
٠٩١٥٣٠٨٨٠١٢

٩٥٢٩٦٦٧١/ ف

فروش و�ال 
١٠٠٠ مترى با قيمت استثنایی 

در گلبهار باغ شهر ٣ 
٠٩١٥٣٢٢٩٠٥٥

٩٥٢٩٩٧٨٢/ ف

گلبهار 
٢۵٠٠ متر باغ - ٣ نبش 

 ۴۵ دقيقه آب - فنس کشی 
٠٩١٥٥٥٩٢٢٧٦

٩٥٢٩٦٠٤٥/ ش

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

٩٥٢٠٦٦٠٤/ ق٠٩٣٠١١٠٢٣٠٠

گلبهار و�ال�� 
١٢۵٣مترزمين- ٢۶٢متربنا  
فول         ٠٩١٥٣١٦٠١٣٢

٠٩١٥٩٨١٨٦١٩
٩٥٢٦٩٦٦٨/ ش

 فروش استثنا�� آب
 جهت باغ ویالهاى ساغروان

چهار ساعت و نيم 
از چاه عميق
داراى مجوز

 ٠٩١٥١٥١٥٧٣٠
٩٥٢٩٩٥٥٩/ ب

٩٥٣٠٠٠١٩/ م

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 

٠٩١٩٤٠٨٤٢٥٢

جاده 3الت 
روستا� گنبدواز

باغ ٢٠٠٠ متر مربع با درختان 
٢ ساله و آب ملکی دوردیوار 

درب و آردواز فی ٨٠ م 
 ٠٩١٥٣١٧٤٨٨٢

٠٩٣٠٩٧٦٩٩١٥ شيخ
٩٥٢٩٥١٢٤/ ف

�باغ و و�ال
داراى سند شما را نقدًاخریداریم .

٠٩١٥٥١٢٣٩٨١ 
٩٥١٠٨٨١٠/ پ

حاشيه جاده مشهد چناران
قطعات ٨٠٠ مترى دور دیوار 

داخل مجتمع آب ، برق ، نگهبانی
٠٩١٥٣١١٥٢٩٥-٣٥٠٢٥٨٥٥

٩٥٢٩٣٤٧٧/ ل

و�ال� فروش�
 در چالوس 
معاوضه با مشهد 

٣٧٣٢٢٥١٤-٠٩١٥١١٠٥٧٤٠
٩٥٢٩٧٧٩٩/ ف

شاند�ز 
خر�د -فروش

مسکونی، باغ، ویال، زمين
پوررضا  

٠٩١٥١١٣٥٥٦٥
٩٥٢٨٨١٧٢/ ش

شاند�ز (گراخ< ) 
١٠٠٠مترباغ ویال - استخر 

درختان ميوه ١۶٠م 
٣٨٦٥٥١٥١-٠٩١٥١١٢٦٣٤٣

٩٥٢٩٧٦٩١/ 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

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

مجتمع ها� مجد 
فروش فورى یک باب واحد ادارى به 
متراژ ٨٧ متر مربع در بهترین موقعيت  

اکرمی   ٠٩١٥٥٠٤٣١٣٣
٩٥٢٩٩٣٨٨/ م

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

فروش  به  فرودگاه  بلوار  حاشيه   
٠٩١٥١٠٤٤٦٣٥می رسد 

٩٥٢٩٢٨٤٨/ م

٩٥٢٧١٧٥٤/ ف

فروش 
�دفتر ادار
فول امکانات 

پارکينگ آسانسور 
سند ششدانگ ملکی 

٠٩١٥٤٠٠٤٩١٥
٣٧١٣٣٠٢٨

٩٥٢٩٩٧٥١/ ف

آ3سون هفده شهر�ور 
واحد تجارى طبقه همکف زیر 

قيمت واقعی به فروش می رسد 
٠٩١٥١١٥٧٨٨٩-٣٧٣١١٠٧٠

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

٢-١٨مترى با ١١متر بالکن همکف
٠٩١٥٩١١٩٠٧٠

٩٥٢٩١٤٣٥/ د

٩٥٢٩٨٩١٠/ ف

قابل توجه پزشLان 
تعدادى آپارتمان در بهترین موقعيت 

مکانی وکيل آباد جهت مطب  به 
فروش می رسد ٠٩١٥٣٢٢٣٥٤٤

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

اول سرقفلی معاوضه و نقدى  
٠٩٣٩٥٢٢٧٦٩٢

٩٥١٩٨٣٣٨/ ف

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

٠٩١٥٧٦٧١٦٨٦می رسد 
٩٥٢٩٥٣٧٠/ ف

 �بولوار 3امياب مغازه ٤٨ متر
 �Lدائم به صورت مل �تجار

٠٩١٥١٢٢٣٧٩١
٩٥٢٩٦٣٤١/ ط

�سيد� المهد
قائم 

٢۵١ متر ١۵٠ متر تجارى 
دائم مشغول به کار

 با سابقه قنادى 
در ٢ طبقه

١ طبقه
 ١۵٠ متر مسکونی 

٠٩١٥٣٠٦٧٨١٦
٠٩١٥١٠٧١٤٩٣
٠٩٣٧٥٩٣٧١٧٤

٣٣٨٥٣٦٤٢
٩٥٢٩٩٤٦٦/ 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 

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

٠٩١٥٨١٦٤٩٠١
٩٥٢٩٤٨٦٦/ ف

مطهر� شمال�٤٥ 
کامپوزیت،  نما  دائم،  تجارى  ٢٠متر   
کرکره برقی، گرانيت بسيارشيک فی 

٠٩١٥٣٠٥٥٠٠٦ ٢٠٠م
٩٥٢٩٨٠٧٥/ ب

� مجتمع تجار
٣٥٠٠متر

 داراى رستوران، کافه، باغ
اغذیه و سوپرمارکت

باسندششدانگ در حاشيه جاده
 رباط سفيد ٧٠کيلومترى 

جاده تربت - مشهد
 بصورت یکجا به فروش می رسد 

(رحمانی)

٠٩١٥٥١٣٤٠٧١ 
٠٩١٥٥٠٣٢٤٨١
٠٩١٥٥١٤٥٣٥٩

٩٥٢٩٥٩٢٧/ ق

�مغازه ٢٠ متر
واقع در پاساژ بهشت 

موقعيت عالی ، نبش مصلی ١
٩٥٢٩٧١٥٠/ ل٣٢٥٠٣٤٠٩

٩٥٢٨٨٩٩٢/ پ

فروش �ا معاوضه 
با واحد تا ٣٧٠م،واحد تجارى ،٧٢ 

متر،طبقه٢صياد٢فاز تجارى مروارید
فی٢٢٠م ٠٩١٧١٧٩٧٩٧٧

انبار موادغذا��
١١٠٠متر+ ٢٠٠متر فضاى ادارى

کارخانه  مقابل  کالت  جاده  حاشيه 
٠٩٣٠٤٤٢٨٧٠٠ جامعه

٩٥٢٣٢١٨٥/ م

مغازه فروش� 
(سرقفل�) 
۵۴ متر کف بالکن

 ١٢ متر تجارى دائم
 چهارراه برق طالب بين شيخ 
صدوق ١٢ و ١٠ پالک ١٢٠ 
اخبارى ٠٩١٥٥٢٠٦١٣٩

٩٥٢٩٧٥١٨/ م

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

 �فروش فور
یک باب مغازه حاشيه ٢٠ مترى  

بين نهضت ١ و٣  فی ٨٠ م 
٠٩١٥٢٠٤٥٧٤٧-٣٥٢٢٢٧٧٥

٩٥٢٩٩٥٥٨/ ف

 مجتمع 

ا3سين
 قاسم آباد، چهارراه مخابرات
یک باب مغازه، ١٣,۵متر 
تجارى، صنف طال و جواهر 

فی ۴۵٠م نقدى 
معاوضه با آپارتمان

٠٩٣٠٣٠٤٢٤٣٠ 
٩٥٣٠٠٠٩٣/ ق

 مغازه ٦٠متر
 داراى ١٢٠متر تجارى دائم ١٣۴متر 
مطهرى  در  واقع  ملک  پشت  انبار 

٠٩٣٠٤٤٢٨٧٠٠ شمالی یک
٩٥٢٣٢١٧٥/ م

و�الژتور�ست طرقبه 
تجارى همکف  ٢٣متر مغازه دو 

دهنه به باالترین قيمت پيشنهادى
٠٩٣٥٣٥٥٩٥٠١

٩٥٣٠٠٢٤٢/ ق

فروش 
مغازه

در نزدیکترین 
مجتمع تجارى
 به حرم مطهر

( با شرایط ویژه) 
آماده تحویل 

٢۵% نقد الباقی 
اقساط ۴٨ ماه

٣٨٠٨٣٦١٢
٩٥٢٨٦٣٠١/ ق

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

٣٠٠٠٩١٥١١١١٠٥٧ م
٩٥٢٩٨٣٦٤/ ل

فروش فور� مغازه
در بازار مرکزى فاز ٢ طبقه +٢

٠٩٣٥٢٤٥٢٩٠٨
٩٥٣٠٠١٣٢/ م

حاشيه معلم
۴٠ متر تجارى دائم دو کله با

 ٨٠، ٣ متر دهنه موقعيت مکانی عالی
٠٩٣٨٢٠١٥٧٤٨

٩٥٢٩٨١١٢/ ر

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

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

 ،�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

فروش دفتر 3ار 
٨۴ متر بسيار شيک

 با پارکينگ پنجراه سناباد 
٩٥٢٩٦٥٧٣/ م٠٩١٥١١١٠٩٩٢

مغازه 
تجار� دائم
فروش اقساطی بلندمدت 

یا معاوضه 
فول امکانات

 سند ششدانگ ملکی
 پارکينگ آسانسور

٠٩٣٦٣٢٢٥١٢٧
٩٥٢٧١٧٥٨/ ف

��< باب مغازه تجار
واقع در ابتداى خيابان شيرازى بازار 
بزرگ غدیر جنب صحن غدیر به فروش 

می رسد ٠٩١٥٣١٣٣٣٤٠
٩٥٢٩٨٩٩٤/ 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

چناران، جاده اخلمد 
٢ هکتار زمين کشاورزى
 به همراه ٨ ساعت آب 
٠٩١٠٥٧٥٧٤٨٢

٩٥٢٩٩٩٧٥/ ف

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

و امتيازات
 آب، برق، گاز

 ١۶٠ م 
٠٩٣٦٧٢٦٥٣٥٨

٩٥٢٩٥٢١٧/ ف

  �زمين ٤ هLتار
 محدوده گلبهار سند ششدانگ 

مترى ٢٠ هزار تومان
٩٥٢٩٦٧٧٣/ م ٠٩٣٨٠٧٥٥٨٨٠

توجه، توجه 
توجه 

فروش یا اجاره ١۴٠٠متر زمين 
جاده سيمان ٢ سوله ٢۵٠مترى 
١ سوله ٧٠مترى، ٧٠ متر ادارى 

مسکونی و نگهبانی، داراى 
دوربين مداربسته، آب و برق

 ٣ فاز، نقد یا معاوضه با
 آپارتمان 

٠٩١٥٨٥٠٥٠٧٠
٠٩١٥٧٧٩١٠٠٧

٩٥٢٩٧٩٣٦/ ق

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

٩٥٢٩٢٤٧٧/ م٠٩١٥١١٥٣٨٦٥ 

نيشابور 
گاودار� با پروانه ٣٧ راس� 

٣٠٠٠ متر تکميل-معاوضه با مشهد 
٠٩١٥٥٥٩٢٢٧٦بلوار صبا 

٩٥٢٩٦١٨٧/ ش

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

 3ارخانه شهرt صنعت� 
فن آور� برتر

سالن  ١٠۵٠متر  زمين-  ٢۵۵٩متر   
١٧٢۶متر  ٢۵متر،  دهنه  با  مفيد 
زیربناى کل، ادارى مستقل در ٢طبقه، 
انبارها و دفاتر فنی و پرسنلی مستقل 
در ٣طبقه، نگهبانی و سرایدارى مجزا 
برق  روشنایی-  و  امتيازات  کليه  با 
۵٠کيلووات قيمت ١ ميليارد و ۴٠٠

٩٥٢٩٦٣٠٢/ م٠٩٠٣١٢٦٠٧٣٢ 

سوله فروش� 
به متراژ ٢٣٠٠ متر مربع با کيفيت 

عالی-  بزرگراه مشهد - قوچان 
٠٩١٥٣١٠٥٢٧٦

٩٥٢٩٩٨٢٠/ ف

 مل< صنعت� 
فروش� ز�ر قيمت 

 ۴۵٠ متر زمين
 ١٠٠متر سوله،برق سه فاز 
سه نبش، دورتا دور دیوارشده
 ٠٩٣٦٥٤٦٤٢٣٥

٩٥٢٩٩٩٩٦/ م

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

چناران به فروش می رسد 
٠٩١٢٩٣٠٢٥١٧

٩٥٢٩٣٤٤٦/ ف

باغ پسته ١٥ ساله 
٧۵٠٠ متر ٢ ساعت آب ۶ اینچ 

جاده سرخس کيلومتر ۴٠ 
٩٥٢٩٩٨٨٣/ پ٠٩٣٠٥١٤٥٥١٥

سالن تخصص� پارس تهران
استخدام ماساژور حرفه اى 

سجاد و هاشميه
تلفن ٣٧١٧٨

٩٥٣٠٠٠٥٧/ ق

به �< شاگرد 
جهت کار ناخن و طراحی ناخن 

نيازمندیم 
٠٩٣٦٠٦٧٣٥٦٥

٩٥٢٩٩٩٠٣/ ف

مLان� ز�با
جهت کار اپيالسيون اجاره داده 

می شود فورى
٠٩١٥٨٧٩٧٣٧٥

٩٥٢٩٩٧٢٤/ ف

صندل� و ميز ناخن 
محدوده هنرستان

 اجاره داده می شود 
٠٩١٥٥٢٠٢٢٦٣

٩٥٢٩٩٣٨١/ ف

اجاره صندل� 
در سالن زیبایی واقع در هاشميه 

٠٩٣٨١٥٥٢٠٩٦
٩٥٢٩٨٣٢٧/ ف

اتاق اپيالسيون 
با تمام تجهيزات اجاره داده
می شود. ابتداى هاشميه 

٩٥٢٩٩٩١٩/ ف٠٩١٥٦٥١٩٢٦٥

اجاره صندل� 
در سالن� شي< 

(ابتداى هاشميه)
٩٥٢٩٩٧٦٣/ ف٠٩١٥٦٥١٩٢٦٥

استخــدام

خر�د و فروش باغ و و�ال

�خر�د و فروش تجار
�و ادار

 خر�د  و فروش
�صنعت� 3شاورز

آرا�شگر

معاوضه


