
شنبه ١٨ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٢
٤٠

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

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

٩٥٢٠٦٦٠٤/ ق٠٩٣٠١١٠٢٣٠٠

شاند�ز 
خر�د -فروش

مسکونی، باغ، ویال، زمين
پوررضا  

٠٩١٥١١٣٥٥٦٥
٩٥٢٨٨١٧٢/ ش

�فروش فور
 در زش< 

١- ١٠٠ متر زمين بنا ۵۵ متر 
داراى آب برق گاز سند دار 

قطعه سوم 
٢- ١٢٠ متر خانه قدیمی 

داراى آب برق گاز قولنامه اى 
٣- یک طبقه آپارتمان
 ٧۵ متر امکانات کامل 
۴- روستاى چاه خاصه 
۵٠٠٠ متر قولنامه اى 

٠٩٣٣٨٨٥٤٠٨٤
٩٥٣٠١٨٩١/ ف

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

١٠٠٩١٥٥٠٣٥١٥٦ الی ٢٠
٩٥٢٩٢٧٩٦/ ف

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

می رسد ٠٩١٥٣١٣٣٣٤٠
٩٥٢٩٨٩٩٤/ ف

٩٥١٨٠٢٩٦/ ف

مل�M در الماس شرق 
بهارستان ١ 

زیرزمين و همکف انبارى+ 
٢واحد تجارى ادارى در 

٩۵٠مترزیربنا با ٩٠درصد 
پيشرفت فيزیکی به فروش 

می رسد 
٠٩١٥٥١٣٩٨٨١

رحمانيه-٧٥متر
مناسب هایپر در بهترین نقطه 

رحمانيه به فروش می رسد.
٠٩١٥١١٦٤٥٤٠

٩٥٣٠٢٤٩٠/ پ

 �١٣٥ متر مغازه تجار
بلوار سازمان آب نقد یا معاوضه 

فی ١,٨٠٠ ميليارد 
٣٨٩٣٤٠٩٥-٠٩١٥٣٠٣٢٢١٣

٩٥٣٠١٧٤٨/ ف

مغازه 
تجار� دائم
فروش اقساطی بلندمدت 

یا معاوضه 
فول امکانات

 سند ششدانگ ملکی
 پارکينگ آسانسور

٠٩٣٦٣٢٢٥١٢٧
٩٥٢٧١٧٥٨/ ف

�مغازه ٢٠ متر
واقع در پاساژ بهشت 

موقعيت عالی ، نبش مصلی ١
٩٥٢٩٧١٥٠/ ل٣٢٥٠٣٤٠٩

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

٣٠٠٠٩١٥١١١١٠٥٧ م
٩٥٢٩٨٣٦٤/ ل

حاشيه اماميه 
٢٢,۵ متر روبروى دانشگاه 

دونبش ملکی 
٠٩١٥٣١٠٦١٠٧

٩٥٣٠١٩٥٣/ ف

پاسارگاد 
چهارراه صياد 

یک واحد ١۵۵ مترى 
طبقه سوم با آسانسور ٣ خواب 

کاغذ سراميک اسپيلت
 جهت دفاتر، مطب و مسکونی 

فروش فورى ۵٢٠م
٠٩١٥٦٦٠٥٢٩٧
٣٨٨٤٨٥٦٣ مقدم

٩٥٢٩٩٣١٥/ ف

 باغ تاالر 

بهشت
به قيمت مناسب

 به فروش 
می رسد 

قيمت توافقی 
٠٩١٥٣١٠٧٠٦٧

٩٥٢٩٩٥٢٧/ م

 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 فور
یک باب مغازه حاشيه ٢٠ مترى  

بين نهضت ١ و٣  فی ٨٠ م 
٠٩١٥٢٠٤٥٧٤٧-٣٥٢٢٢٧٧٥

٩٥٢٩٩٥٥٨/ ف

حاشيه بلوار مطهر� شمال� 
بين١١و١٣ دو باب مغازه 

هر یک ٢۵متر و ٨متر بالکن ٣۵٠م 
٠٩١٥٨٩٠٣٥٠٠

٩٥٢٩٦٩٤٠/ ق

 مغازه فروش� 
 واقع در بلوار توس ( جاده قدیم) 
بين توس ۶۶ و ۶٨ متراژ ١٢٠,٧۶ 
برق  داراى  کله،  ، دو  سند  داراى 
خط  دو  گاز،  فاز، آب،  سه   ٢۵
بلند  سقف    ،۵,٢٠ دهنه  تلفن، 
ایراد سندى و  مرتب، بدون هيچ 

ساختمانی
ذکریائی ٠٩١٥٥١١٦٣٩٦

٩٥٢٩٠١٤٤/ م

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

فروش  به  فرودگاه  بلوار  حاشيه   
٠٩١٥١٠٤٤٦٣٥می رسد 

٩٥٢٩٢٨٤٨/ م

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

٩٥٣٠٠٧٦٤/ پ

مر3زخر�دآرمان
نواب صفوى ۵٠٠مترى حرم فروش 

فورى مغازه ١٢مترى درهمکف
٠٩١٢٣٤٩٣٦٧٨

٩٥٣٠١٨٤٨/ ق

٩٥٢٩٩٧٥١/ ف

آ3سون هفده شهر�ور 
واحد تجارى طبقه همکف زیر 

قيمت واقعی به فروش می رسد 
٠٩١٥١١٥٧٨٨٩-٣٧٣١١٠٧٠

 �فروش مغازه تجار
حاشيه بلوار خيام شمالی 

۵۵ متر- مترى ٩ م 
٠٩١٥٨٠٣٣٦٤٣

٩٥٣٠١٥٢٤/ ف

٩٥٢٧١٧٥٤/ ف

فروش 
�دفتر ادار
فول امکانات 

پارکينگ آسانسور 
سند ششدانگ ملکی 

٠٩١٥٤٠٠٤٩١٥
٣٧١٣٣٠٢٨

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

دهنه به باالترین قيمت پيشنهادى
٠٩٣٥٣٥٥٩٥٠١

٩٥٣٠٠٢٤٢/ ق

فروش - معاوضه سرقفلی مغازه
به متراژ ٣۵ متر مربع تجارى دائم واقع 
پایين طبقه  کویتيها  پاساژ  جنت  در 
٣٧٢٣٥٥٠٧-٠٩١٥٣١٤٣٣٣٠

٩٥٣٠٠٤٢٤/ ف

�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

فروش دفتر 3ار 
٨۴ متر بسيار شيک

 با پارکينگ پنجراه سناباد 
٩٥٢٩٦٥٧٣/ م٠٩١٥١١١٠٩٩٢

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

اکرمی   ٠٩١٥٥٠٤٣١٣٣
٩٥٢٩٩٣٨٨/ 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

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 

� 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

مجيد�ه ٣
تجارى شش دانگ دائم ٣٣ و ٢٧ 

مترى، فی مترى ١٠ م 
٠٩١٠٥٠٠٤٩٥٩-٣٥٢٤٤٠٠٣

٩٥٢٩٨١٦٤/ ر

مغازه فروش� 
مطهرى شمالی ٣ زیر فی منطقه ٣٠ 
مترى - ابتداى خيابان سمت چپ 

٩٥٣٠٢٠٧٨/ م٠٩١٥٤٠٥٠٠٨٢

فروش 
مغازه

در نزدیکترین 
مجتمع تجارى
 به حرم مطهر

( با شرایط ویژه) 
آماده تحویل 

٢۵% نقد الباقی 
اقساط ۴٨ ماه

٣٨٠٨٣٦١٢
٩٥٢٨٦٣٠١/ ق

مغازه تجار� دائم- جاهدشهر 
بوستان- ف� ٢٤٠م 

معاوضه %۴٠ ٠٩١٥١٠٥٣٨٢٨
٠٩١٥٧٦٥١٥٥٦

٩٥٣٠٠٦٨٧/ ق

فروش(ساخت هتل بزرگ)
ابتداى خيابان امام خمينی

٠٩١٥٨٠٩١٢٠٠
٩٥٣٠١٥٩٨/ د

٩٥٣٠٢١٩٨/ ف

فروش فور� مغازه در
برج ا3سون ١٧ شهر�ور 
زیر قيمت بازار فی ١٨٠ م

٠٩١٥٣٣٨٨٣٦٤

بلوار 3امياب  
 مغازه ۴٨ متر تجارى دائم

سرویس بهداشتی ،بصورت ملکی
٩٥٣٠١٨٥١/ م٠٩١٥١٢٢٣٧٩١ 

 �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

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

تماس از ٩ صبح به بعد
٠٩١٥٥٠٤٠٣١٩
٠٩١٥٥١٤٦٨١٩
٠٩٣٣٧٢٨٥٤٤٠

٩٥٣٠١١٣٧/ پ

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

٩٥٢٩٢٤٧٧/ م٠٩١٥١١٥٣٨٦٥ 

 مل< صنعت� 
فروش� ز�ر قيمت 

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

٩٥٢٩٩٩٩٦/ م

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 ٤ هMتار
 محدوده گلبهار سند ششدانگ 

مترى ٢٠ هزار تومان
٩٥٢٩٦٧٧٣/ م ٠٩٣٨٠٧٥٥٨٨٠

نيشابور 
گاودار� با پروانه ٣٧ راس� 

٣٠٠٠ متر تکميل-معاوضه با مشهد 
٠٩١٥٥٥٩٢٢٧٦بلوار صبا 

٩٥٢٩٦١٨٧/ ش

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

٩٥٣٠١٠٢٩/ پ٠٩١٥١٢٥٠٥٧٢

گلخانه ا� در مجموعه 
محسن آباد گلبهار 

بفروش می رسد قيمت توافقی
٩٥٣٠١٥٧٣/ ف٠٩١٢٨٤٧٨٠٤٠

شهرمعدن� سنگان خواف
٣٠٠متر ویالیی٣خوابه بسيار لوکس 

٠٩١٥٩١٥١٨٣٨فی٢۶٠م
٠٩١٥٥٢٩٢٣٢٩

٩٥٣٠١٦٩٨/ ق

اجاره  صندل� و اتاق
 جهت 3ليه خدمات به حرفه ا� ها

 واقع دراحمدآباد
٠٩١٥٨٠١٨٦٣٦

٩٥٣٠٠٧٨٢/ ط

٩٥٣٠١٨٨٧/ پ

به چند استاد3ارماهر 
VIP (ترجيحًا با مشترى)سالن

پيروزى۴٣،پيرایش طاها نيازمندیم.
٠٩١٥٩٠٤٠٩٠١

به �< اپيالسيون 3ار
 و براشينگ نيازمند�م

محدوده بهارستان 
٣٧٦٧٠٩٥٤

٩٥٣٠٠٩٧٨/ ف

ز�با�� ُا3يا
شينيون کار، ميکاپ کار

الیت کار، ناخن و مژه
 و اپيالسيون کار حرفه اى 

و کارآموز نيازمندیم.
٠٩١٥٢٤٠٠٥٦٤

اعتبار آگهی تایک هفته است
٩٥٣٠٢٠٠٣/ ق

پيرا�ش آقا� خاص
به یک همکار حرفه اى نيازمندیم 

قاسم آباد- نبش شاهد ٧۵
٠٩٣٥٠٧٧٧٣١٩

٩٥٣٠٢٤١٢/ ق

به شاگرد خانم 
نيازمندیم  سالن  در  کارى  تجربه  با 
ساعت کارى ١٢ تا ٢٠ سالن تاپ مدرن 

٣٨٧٦٨٠٦٠
٩٥٣٠٢٣٦٨/ ف

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

 وکيل آباد   ٠٩٣٨٥٣٢٨٢٧٢
٩٥٣٠٠٩٠٥/ ف

آرا�شگاه زنانه
 به یک آرایشگر نيازمندیم-بلوار 
جنگی  خيابان  توس-محدوده 

 ٠٩٣٩٣٠٩٧٣٠٧قربانی ،الله
٩٥٣٠٢٣٣٤/ ب

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

٠٩١٥٧٧٣٩٣٦٢
٩٥٣٠٠٩٠٩/ ف

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

٣٧٦١٢٢٢٥می نماید. 
٩٥٢٦٢١٥٧/ ف

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

ترجيحا شهرستانی نيازمندیم 
آلما ٠٩١٥٦٨٦٤٦١١

٩٥٢٨٧٤٨٢/ ف

همMار نيمه ماهر جهت 
آرا�شگاه مردانه نيازمند�م

محدوده ١٧ شهریور
٠٩٣٧٧٦٤٢٥٥١

٩٥٣٠٢٣٦٧/ ف

آماده به 3ار
جهت طراحی و نقاشی روى ناخن 

با طرح دلخواه شما
٠٩٣٦٧٧٧٠٤٣٨

٩٥٣٠٢٣٤٥/ ق

اجاره صندل� 
در سالن زیبایی واقع در هاشميه 

٠٩٣٨١٥٥٢٠٩٦
٩٥٢٩٨٣٢٧/ ف

ز�با�� زر�ن رخ
به دو نفر شاگرد نيازمندیم 

٣٦٠٧٤٢٣٧-٠٩١٥٨٠٩٠٣٤٣
٩٥٣٠١٤٨٧/ ف

به تعداد� 3ارآموز
در سالن زیبایی سوشيانت 

نيازمندیم
٣٦٠٧٥٢٤٠

٩٥٣٠٢٣٤٩/ ف

به تعداد� بردست تر3ار 
و 3ارگرساده آقا 

در کارگاه قنادى نيازمندیم 
٠٩٣٠٩٩٤٥٠٩٤

٩٥٢٩٩٨١١/ ف

به �< آشپز ماهر 
و یک کمک آشپز نيازمندیم 

محدوده سيدى 
٩٥٣٠٠٤٧٤/ ر٠٩١٥٣١٥٩٠٠٢

به �< آشپز ماهر
جهت کار در آشپزخانه نيازمندیم

معلم ، چهارراه ستارى
٩٥٣٠١٦٦٥/ ل٠٩٣٥٢٨٧٨٠٦٢

به �< آشپز
جهت کار در رستوران ترجيحا خانم 

شهرک شهيد رجایی نيازمندیم
٩٥٣٠١٤٣٢/ ف٠٩١٩٦٦٠٦٤٤٤

به چند آشپز باتجربه
 با حقوق باال نيازمند�م 

مراجعه حضورى :بلوار دستغيب 
 نبش دستغيب ٢١ آشپزخانه حکيمی

٩٥٣٠١٤١٢/ ف

جوان� هستم
 با ١٤سال سابقه

 فرکار اغذیه آماده همکارى یا شراکت
٩٥٣٠٢٢٩١/ ف٠٩٣٥٣٥١٨٧٧٤

�به �< نفر قناد حرفه ا
با حقوق مکفی نيازمندیم
٠٩١٥٩٢١٦٢٠٦

٩٥٣٠٢٤٤٧/ ق

به تعداد� خانم نيمه وقت 
واستادکار در شيرینی پزى نيازمندیم 

٠٩١٥٤٠١٨٨٦١  محدوده گلشهر
بيات٠٩١٥٤٨٧٨١٨٤

٩٥٢٩٦٤٧٥/ ط

به �< فر3ار ماهر
نيازمند�م 

 محدوده بلوار فکورى و پيروزى
٩٥٣٠٠٩٨٣/ ف٠٩٣٧٥١٣٠٧٢٨

به �< شاطر خشMه پز ماهر 
جهت پخت نان پنيرسبزى و 
زنجبيلی و غيره نيازمندیم 

٠٩١٥١٠٥٢٥٢٠
٩٥٣٠١٠٩٨/ ف

فست فود ليمو آب�
استخدام می کند 

صندوقدار خانم یک نفر 
بازاریاب خانم و آقا ٢ نفر 

آشپز یک نفر دور
 ميدان ده دى

٠٩١٠٩٠٩٧٣١٣
٩٥٢٩٩٧٨١/ ف

3ارگرساده شهرستان� 
 جهت کار در فست فود 

نيازمندیم
٠٩١٥٣١٩٥١١٧ 

٩٥٣٠٢٤١٤/ ق

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 

آشپز ماهر، تخته 3ار 
3ارگرساده خانم و آقا 

در آشپزخانه نيازمندیم محدوده 
قاسم آباد ٠٩١٥٩٠٠٥١٥٣

٩٥٢٩٩٨٢٣/ ف

به �< فر3ار ماهر
اغذیه با روابط عمومی باال 
نيازمندیم. محدوده گلشهر

٠٩٣٩٥٢٣٠٢٤٩
٩٥٢٩٦٩٧٦/ ف

به چند نفر 
خانم و آقا 

با سابقه کار جهت کار با کانتر 
غذا در فود کورت برج آرميتاژ 

گلشن نيازمندیم. 
ساعت تماس ١١ الی ١۶ 

ساعت مراجعه ١٩ الی ٢٢ 
چهارراه خيام، دستغيب ٢٨ 

فرهاد ٢٧، اروین

٠٩٣٥٤١٦٨٦٨٧
٩٥٣٠٢٣٧٥/ ق

به �< 3م< آشپز آشنا به امور 
پيتزا و فر3ار� نيازمند�م.

  ساعت کارى ٧ عصر تا ١٢شب
٠٩٣٧٧٨٤٧٤٩٥

٩٥٣٠٢٠٢٣/ ق

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

نيازمندیم مراجعه حضورى: 
 مقابل هدایت ٣ کترینگ مانی 

٩٥٢٩٣١٢٩/ ف

�به تعداد
 فر3ار

آشنا به کار فست فود 
نيازمندیم.

ساعت تماس ١۵-١١
٠٩٣٨٥٠٣٣٠٠٥

٩٥٢٩٧٧٧٣/ پ

استخــدام

امالt حومه مشهد

�خر�د و فروش تجار
�و ادار

 خر�د  و فروش
�صنعت� 3شاورز

آرا�شگر

آشپز و شير�ن� پز

اموررستوران

tخر�د و فروش امال

٩٥١٨١٤٤٧/ ق


