
پنجشنبه ١٦ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤١
٤٧

معاوضه آپارتمان 
تهران با خودرو ،آپارتمان

 مغازه در مشهد،بی واسطه
٠٩١٥٦٢٣٦٠٦٧

٩٥٣٠٠٨٠٧/ پ

فروش �ا معاوضه 
آپارتمان ١۵٠متر بسيار شيک 
٩٠٠م قيمت  فرهاد  خيابان 

 معاوضه با آپارتمان تا 
٣٠٠م ضمنا ٢٠٠م در رهن 

می باشد. بدون واسطه

٠٩١٥٨٩٨٠٣٩٥
٩٥٣٠٠٣١٠/ م

١٨٠هNتار زمين
کيلومتر٧٠حاشيه 

جاده قدیم مشهد قوچان
٠٩١٠٤٩٩٠٥٢٤

٩٥٣٠١٣٦٠/ ق

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

معاوضه با آپارتمان 
بدون واسطه ٠٩١١٤٥٨٢٢١٩

٩٥٢٩٨٢٧٩/ پ

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

٣٠٠٠٩١٥١١١١٠٥٧ م
٩٥٢٩٨٣٧٦/ ل

منطقه 3اهو 
(قطعات شهرv 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

٩٥٣٠١٢٠٣/ ف

صارم�
 ٣ واحد ١٥٠ متر فول 

دربست
معاوضه با ویالیی یا زمين تراکم دار
بی واسطه ٠٩١٥٩٣٣٣٣٢٠

معاوضه زمين- فالح� 
١٠٢٠متر، سند تک برگی 

 نصف نقد، نصف ملک 
٠٩١٥٣٠٨٨٠١٢

٩٥٢٩٦٦٧١/ ف

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

معاوضه با آپارتمان 
بدون واسطه٠٩١٢٨٨٩٩٥٠٩

٩٥٢٩٨٤٠٢/ پ

پاساژ جنت
مغازه فروشی یا معاوضه 

٠٩١٥٦٤١٧٠٣٦
٩٥٢٩٦٩٨٨/ ف

معاوضه 
در سجاد

بدون واسطه آپارتمان 
١۵٠ تا ٢٠٠ مترى معاوضه 

با آپارتمان ٣٠٠ مترى
٠٩٣٥٣٦٤٢٣٤٢

٩٥٢٨١٥٣٥/ ف

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

٩٥٢٠٦٦٠٤/ ق٠٩٣٠١١٠٢٣٠٠

فرصت استثنا��
باغ ویالى شيک ٣٨٠٠متر

١۵٠متر بنا دوبلکس آالچيق 
باربيکيو استخر پارک کودک
زمين واليبال آب و برق٣فاز

سند تک برگ زیرقيمت 
کارشناسی 

٠٩١٥٧١٤١١٧٦
٩٥٢٤٧١٩٧/ ق

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

خر�دار فور� باغ، و�ال 
بدون واسطه یا معاوضه باتجارى 
٠٩١٥١١٦٢١٤٠          
٠٩٣٥١١٦٢١٤٠  

٩٥٢٣٦١٨٤/ ط

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

معاوضه با ماشين مدل باال 
٠٩١٥٩٨١٨٦١٩-٣٨٣٢٦٩٦٩

٩٥٢٩٤٠١٣/ ش

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

٩٤٤٢٩٤٨٠/ ش

 فروش استثنا�� آب
 جهت باغ ویالهاى ساغروان

چهار ساعت و نيم 
از چاه عميق
داراى مجوز

 ٠٩١٥١٥١٥٧٣٠
٩٥٢٩٩٥٥٩/ ب

شاند�ز 
خر�د -فروش

مسکونی، باغ، ویال، زمين
پوررضا  

٠٩١٥١١٣٥٥٦٥
٩٥٢٨٨١٧٢/ ش

٩٥٣٠٠٩٧٠/ ق

فروش فور�-شاند�ز
١٠٠٠متر  دور دیوار دو ممر استخر 
آب مدار سند دفترچه اى قابل معاوضه

٠٩٣٥٨٦٠٣٨٤٧ فی٩٠م

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

عسگر�ه
١۵٠٠ مترى با ١۵٠ 
متر ویال فول، محوطه 

سازى و استخر و آالچيق 
و باربيکيو، دزدگير و 

دوربين مداربسته،
 ۶٠٠ ميليون تا ٢٠٠ ميليون

 معاوضه با خودرو یا 
آپارتمان

٠٩١٠٥٠٠٤٩٥٩
٩٥٢٩٨١٨٦/ ر

 باغ فروش� بعد ازپل ناظر�ه
 ٧۵٠متر۵٠متر سوئيت درختان 

١٠ساله آب و برق شيک
٠٩١٥٧٥٩٢٨٨٧ 

٩٥٣٠٠٨٣١/ ق

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

٠٩١٥١١١٢٦٣٧تومان 
٩٥٢٣٧١٧٨/ ف

فروش ١٢٠ متر تجار� دائم
با سند در حد سفت کارى بعد 

ازپيروزى ٨١ پالک ١٢۵
٠٩١٥٣١٩٠١٧١

٩٥٢٩٩٥٤٨/ ف

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

٠٩٠١٤٧٤٣٨٣٠
٩٥٢٨٧٥٢٥/ ف

 � فروش فور
 یک باب مغازه واقع در بازارچه 

زیرگذر طبرسی، متراژ ١۴متر
٩٥٣٠١٣٦١/ آ ٠٩١٥١٠٤٢٦٤٦

فروش �ا معاوضه مغازه 
با آپارتمان تا ٢۵٠ م بازار عدالت 

٩ متر ۵٠٠ متر تا حرم ١٠٠ م 
٠٩١٥٥١١٩٣٨٠

٩٥٣٠٠٩٢٣/ ر

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

مجتمع تجار� پروما 
طبقه دوم واحد ٢١٠ با دکورکامل فی 
کارشناسی  فی  زیر  ٢٠م  کارشناسی: 

٠٩٠٣٨٣٦٧٥٢١مترى ١۶م 
٩٥٢٩٩٩٢٧/ ف

خر�د مغازه
اولویت منطقه زوارى

 خرید تا  ٣٨٠م
٠٩١٠٥٥١٩٤٥٠

٩٥٢٩٨٤٦٢/ ط

مجيد�ه ٣
تجارى شش دانگ دائم ٣٣ و ٢٧ 

مترى، فی مترى ١٠ م 
٠٩١٠٥٠٠٤٩٥٩-٣٥٢٤٤٠٠٣

٩٥٢٩٨١٦٤/ ر

حاشيه معلم
۴٠ متر تجارى دائم دو کله با

 ٨٠، ٣ متر دهنه موقعيت مکانی عالی
٠٩٣٨٢٠١٥٧٤٨

٩٥٢٩٨١١٢/ ر

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

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

٠٩١٥٥٢١٧٨٢٢ 
٩٥٢٩٨٨٦٩/ ق

مغازه فروش�
با ١٠ متر حاشيه ۴٠ متر

 همکف ٢٠ متر بالکن تجارى دائم 
چهارراه کالهدوز فی ٩٠٠ م 

مناسب جهت دفاتر پيشخوان 
و موسسات اعتبارى

٠٩١٥٨١٨٦٧٧٩
٩٥٢٩١٥٠١/ ف

گلبهار
حدود ۵٠٠مترزمين با ٨٠٠متر 

پروانه تجارى    ٠٩١٥٩٨١٨٦١٩
٩٥٢٦٩٦٨٢/ ش٠٩١٥٣١٦٠١٣٢

�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

هاشميه 
الله ٨

دفتر کار ١٣٨متر پارکت، 
هایگلس، درب ورودى مستقل

 با ١۴٠ متر حياط اختصاصی 
٣۴۵م

آرسن ٠٩١٥٧٠٢٨٨٠١
٩٥٣٠٠٦٠٣/ ف

بلوار سجاد
حاشيه چهارراه بزرگمهر ،۴٠متر 
پارکينگ مجزا،سند تجارى،٣۴٠م
٠٩١٥٨١٥٠٠٢٥-٣٧٦٢٠٠٣٢

٩٥٣٠٠٧٦٤/ پ

 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

فروش مجوز ساخت و ساز 
٢٠ متر تجارى و ١٢٠ متر 
مسکونی تمام نقاط مشهد

٠٩٣٣٠٣٩٢١٥٦
٩٥٣٠٠٤٦١/ ر

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

بلوار اقدسيه 
٣٠متر تجارى حاشيه ٢۴مترى 

مشرف به پارک مترى ۴م 
٣٥٢٤٠٦٩٠-٠٩١٥٣١٦٥٠٧٧

٩٥٣٠١٠٥٧/ ف

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

صياد- بدون واسطه
٠٩١٥٨٠٩٠١٤١

٩٥٢٩٨٣٠٨/ پ

مجتمع 3يميا ٢
مغازه به متراژ ١٧,۵٣ متر 

همکف مترى ٢٢ م
٩٥٢٩٥٩٩٤/ ف٠٩١٥٥١٥٤٦٠٦

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

  �گاودار�، مرغدار
گلخانه 

زمين مناسب زعفران کارى 
٠٩٣٠٠٣٨٥١٤٣

٩٥٢٨٤٨٦٦/ ف

حاشيه 3مربند سبز 
١٣٠٠٠ متر با تمام امکانات جهت 
باربرى، کارگاه، مرغدارى و غيره..

٩٥٣٠١٠٢٩/ پ٠٩١٥١٢٥٠٥٧٢

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

 ��? واحد گاودار
با تاسيسات و کليه امکانات 
زیر فی به فروش می رسد 

تماس از ٩ صبح به بعد
٠٩١٥٥٠٤٠٣١٩
٠٩١٥٥١٤٦٨١٩
٠٩٣٣٧٢٨٥٤٤٠

٩٥٣٠١١٣٧/ پ

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

 ٠٩٣٠٧٤٣٩٠٠٩
٩٥٢٩٧٩٧٨/ ف٣٧٦٦٩٦٥٠

استخدام اپيالسيون 3ار
حرفه ا� و با سابقه  

٠٩٣٠٧٨٧٣٢٩٣
٩٥٣٠٠٤٦٦/ ر

به �? شاگرد و �? آرا�شگر 
با مشتر� جهت کار درسالن
آرایشگاه مردانه نيازمندیم

 وکيل آباد   ٠٩٣٨٥٣٢٨٢٧٢
٩٥٣٠٠٩٠٥/ ف

به �? ميNاپ 3ار ماهر 
جهت کار در سالن زیبایی در نيشابور 
نيازمندیم با بستن قرارداد چند ساله 

٠٩١٥٧٧٣٩٣٦٢
٩٥٣٠٠٩٠٩/ ف

ز�با�� ژاله رخ
شاگرد و کارآموز نيازمندیم

 ٣٨٤١٠٤٩٩
٠٩٣٦٨٧٠٠٧٨١

٩٥٣٠١٠٨٤/ ف

٩٥٢٩٩٥٣٨/ پ

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

اپيالسيون کار نيازمند است 
٠٩١٥٧٣٧٧٠٩٠

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

٣٧٦١٢٢٢٥می نماید. 
٩٥٢٦٢١٥٧/ ف

اجاره صندل� 
در سالن زیبایی واقع در هاشميه 

٠٩٣٨١٥٥٢٠٩٦
٩٥٢٩٨٣٢٧/ ف

3ي? ساز و تر3ار 
�شير�ن� پز

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

٩٥٢٩٣٦٠٤/ ق

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

٣٥٢٤٥١٦٢
٩٥٢٩٦٨٥٠/ ف

 �به تعداد� نيرو
ماهر و نيمه ماهر 

جهت کار در شيرینی سرا 
نيازمندیم ٣٧٥٢٥٤٥٥

٩٥٢٩٨٥٨٣/ 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 �? آشپز ماهر 
و یک کمک آشپز نيازمندیم 

محدوده سيدى 
٩٥٣٠٠٤٧٤/ ر٠٩١٥٣١٥٩٠٠٢

به �? بردست ماهر
 تر3ار و 3ي? ساز

نيازمندیم 
٩٥٣٠٠٤٣٢/ ف٠٩١٥٣٢٤١٨٦٣

به �? شاطر خشNه پز ماهر 
جهت پخت نان پنيرسبزى و 
زنجبيلی و غيره نيازمندیم 

٠٩١٥١٠٥٢٥٢٠
٩٥٣٠١٠٩٨/ ف

به �? فر3ار ماهر
نيازمند�م 

 محدوده بلوار فکورى و پيروزى
٩٥٣٠٠٩٨٣/ ف٠٩٣٧٥١٣٠٧٢٨

به �? نيرو نيمه ماهر جهت 
3ار فست فود نيازمند�م  

٠٩٣٣٣٠٠٢٠٩٣
٩٥٣٠٠٥٨٥/ ف

فست فود فاردفود
خانم جهت صندوق و کانتر

(تحویل غذا)
 با ضامن معتبر نيازمندیم 

با سرویس برگشت 
ساعت ١٢ الی  ١٨

بلوار وکيل آباد
نبش جالل آل احمد ۶

٩٥٢٩٩٠١١/ خ

به �? نفر سالن دار تمام وقت 
و دو نفر پيک موتورى جهت 

فست فود نيازمندیم محدوده طالب
٠٩٣٠١٩٤٤٧٢٠

٩٥٢٩٩٨٩٣/ ف

به چند نيرو 
جهت کار در رستوران نيازمندیم 

١-انباردار 
٢-منقل دار و کمک آشپز باتجربه
 مراجعه فقط حضورى از ساعت 

١٠ صبح الی ١۶ 
بين وکيل آباد ١٧ و ١٩

 نرسيده به پل سيدرضی 
اسلوفود خورش باشی

٩٥٣٠٠٩٣١/ ف 

به تعداد� نيرو� پخش 
نيمه وقت ٢٠ تا ٢٢ سال 

نيازمندیم 
٠٩٣٩٨٦٣٨١٧٧

٩٥٣٠٠٤٧٥/ ف

٩٥٣٠٠٨٢٣/ پ

3ارگر ساده خانم
جهت کار در آشپزخانه نيازمندیم 

محدوده رضا شهر
٠٩٣٥١٤١٩٢٤٢

به �? سالن دار
باتجربه و یک کارگر ساده آشپز خانه 
سياه  ارکيده  رستوران  نيازمندیم 

فرهاد ٢۵-٠٩٠٣٩٥٦٤٥٠٠
٩٥٢٩٨٨٨٦/ ف

به یک منشی خانم آشنا به  
کامپيوتر و یک کارگر ساده خانم 
جهت کار در آشپزخانه نيازمندیم

٣٨٥٨٢٢٢٥
٩٥٣٠٠٤٠٨/ ف

آشپز ماهر
جهت کار در کترینگ نيازمندیم

٠٩١٥٥٢٨٦٠٣٠
٩٥٣٠١٠٦٦/ پ

�? 3ارگر ساده و �? منش�
 جهت کار در آشپزخانه نيازمندیم

٠٩١٥٦٤٨٨٥٣٦
٠٩١٥٩٢٦٥١٨٠

٩٥٣٠٠٦٣٩/ ف

نيازمند�م
کارگر ساده، فست فودزن، ساالدزن، 
ساندویچ کارسالن داربدون جاى خواب

٠٩٢١٦٨٧١٠٤٤منطقه آزادشهر
٩٥٢٩٦١١٦/ م

به ٢ فر3ار ساندو�چ 
نيازمندیم

٠٩١٥٥١٨٢٤٠١
٩٥٣٠٠٧٢٤/ پ

پذ�رش خانم 
هتل آپارتمان با حقوق و 

بيمه فقط حضورى
 ١۶ الی ١٨ امام رضا ٨ 

تقاطع دوم سمت چپ
٠٩١٥٩٥١٥١٤٧

٩٥٢٩٨٢٠٤/ ر

نيرو� خانم با روابط عموم� باال 
 جهت رزرواسيون یا پذیرش 

نيازمندیم سرشور ٢٨
٠٩١٥٢٤٥٣٧١٢ ایمانی

٩٥٣٠٠٣٨٠/ ف

 �زوج جهت سرا�دار
و خدمات در مهمانپذیر نيازمندیم 

٠٩١٥١٠١٠٣٩٠
٠٩١٥٨٥٢٠٢٠٠

٩٥٣٠٠٦٢٢/ ف

3ارمند 
بازنشسته آقا 

با مدرک دیپلم جهت
 شيفت شب هتل

 ساعت کارى : ٧ شب تا ٨ صبح 

٠٩١٥٩٣٦٤٧٣٧
٩٥٣٠٠٦٩١/ ف

به ٢نفر رزرواسيون باتجربه 
به  نزدیک  سوئيت  در  کار  جهت 

حرم نيازمندیم تماس : ٩ تا ١۴ 
٠٩١٥١٢٤٥٤٠٠

٩٥٣٠٠٩٩٨/ ف

استخــدام

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

امور هتل

اموررستوران

معاوضه


