
سه شنبه ١٧ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩١
٣٧

 �Kزمين مل
جهت کشت زعفران 
همراه با آب از چاه 
پروانه دار برقی 

١٠٠٠ مترى و هکتارى
٠٩١٥١١٦٤٠٧٣

٩٥٣٥٠٥٥٤/ ف

گلبهار مشهد
زمين به متراژ ٩٠٠مترفروش

نقدى یا معاوضه فی ٢٢٠م
٩٥٣٥١٧٩٧/ پ٠٩١٥٥٥٧٢٢٧٨

3اهو 
١٠٠٠ متر زمين

 عرض ١۵ موقعيت عالی فی ٣٢ م 
٠٩١٥٥٠٩٨١٢١

٩٥٣٥٧٤٤٧/ ف

اوا�ل هاشميه
۵٠٠ متر 

تراکم متوسط 
شرایط ویژه فروش و معاوضه

٩٥٣٥٧٨٣٨/ ف٠٩١٥١١١٦٩١٠

 الهيه
 سپاد 

خریداریم
٠٩١٥٣٠٨٤٧٣١ 

٩٥٢٠٠٦٩٦/ ق

توس ٤١ و ٦٣
زمين ١٣٨ متر تحویل سند 

١۴,٩٠٠م
٩٥٢٩٩٢٥٠/ ف٠٩١٥٨٣٣٨٥٦٥

هاشميه 
مترى   ١۴٠ واحد   ۴ متر   ٢١٠
سفت کارى شده داراى گواهی 
و  شهردارى  از  خالف  عدم 
داراى  و  کامل  حساب  تسویه 

وام ٣۵٠ ميليونی مشارکت 
٠٩١٥٢٠٣٨٣٠٠

٩٥٣٥٧٩٨١/ ب

٤٩ tخر�دار اماميه ، پال
اوقاف ، الهيه ، سپاد 

٢ یا ٣ یا ۶ دانگ و باقيمانده ١٧۶
٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢

٩٥٢٨٣٤٦٧/ ل

     شاند�ز
جزئيات را پيامک بفرمایيد

٩٥١٤٣٣٣٦/ ل٠٩٣٣١٣٣٨٠٣٣

ملکی                                          خریداریم

�فروش فور
�Kزمين مل 

٣۶٠ متر دو ممر 
حاشيه صد مترى 

بين ميدان خيام و 
فهميده سمت راست 

(فروش یا تهاتر)
٠٩١٥٧٠٩٧٩٧٧

٩٥٣٥٧١٨٤/ ف

شاند�ز 
خرید و فروش 

تعاونی ها ارگانها باغ وویال
٩٥٠٩٠١٩٠/ پ٠٩١٥٥١٨٤٩٦٨

جاده شاند�ز پرستو
٢قطعه زمين ٧٠٠متر ملکی 
عرض ٢۶ دور دیوار ٢٩۵م

٠٩١٥١١١٧٢٧٧
٩٥٣٥٧٤٧٧/ ق

 شاند�ز 
 ٢٠٠متر سنددار 

موقعيت عالی 
۴۵ ميليون نقد یا معاوضه با 

خودرو 
٠٩١٥٦٨٩٨١٠٠ 

مداح -دولت
٩٥٣٥٦٩٢٩/ ب

فروش استثنا�� 
شش  زیادسند  تراکم  متر   ۵٠٠  
دانگ ملکی در مجاورت حرم مطهر

٩٥٣٥١٢٢٣/ آ ٠٩٣٥٣٣٠٤٥٠٢

راه آهن،صف� آباد
آتش نشانی ، جلدک ، جهاد

 سنگ سفيد خریداریم
 ٠٩١٥٣٠٠٨٣٢٩-٣٦٠٣٥١١٧

٩٥٢٨٥٣١٥/ ل

حاشيه شاند�ز
١٧٧١ متر ١١٠٠ متر

 پروانه ٢نبش
٠٩١٥١٠١٨٤١٠

٩٥٣٥٤٤٧١/ ف

الهيه- سپاد
خریدار زمين ١۵٠متر مشاع

٠٩١٥٩١٣٥٢٦٥
٩٥٣٠٧٥١٥/ پ

شاند�ز
اراضی استاندارى
 (گوهر بار پيشه) 

سند ششدانگ، پروانه 
خدمات شهرى و سایر تعاونيها 
اکرمی ٠٩١٥١١١٦٧٣٣ 
طوسی ٠٩١٥٥١٥٩٥٢٢

٩٥٣١١٣٣١/ ف

�فروش فور
٧,۵ هکتار زمين ٢ نبش
 حاشيه جاده سدکارده 
و جاده روستاى اندرخ 

جهت مرغدارى و دامدارى 
پمپ گاز و ... قابل معاوضه
٠٩١٥٣٠٠٩١٣٩

٩٥٣٥٤٥٢٧/ ف

الهيه
با سند ملکی ١٠٠ متر
۵ ميليون به باال

 ٠٩١٥١١١١٨٧٧
٠٩١٢٨٩٣٠٠٢٣

٩٥٣٥٧٣٩٢/ ل

 �٥٫٥ هKتار زمين 3شاورز
سند ۶ دانگ ملکی

 ٢٢ ساعت آب، مترى ٢٠ هزار تومان 
٩٥٣٥٦١٨١/ م٠٩١٥١١٧٤٠١٠

الهيه
 زمين به باالترین قيمت خریداریم 

٩٥٢٩٠٩٣٠/ ف٠٩١٥٣١١٤٥٦٥

٩٥٣٣٦٤٨١/ ف

معاوضه مغازه 
(3يان سنتر١)

+١۵٠ م نقد می دهيم 
٢١ متر دور وید 

(قابل معاوضه با آپارتمان یا زمين 
یا خودرو یا آهن و ميلگرد)

 فی ۴۵٠ م

٣٨٨٣٠٠٠١

چند�ن مجموعه آپارتمان صفر
آماده تحویل محدوده بلوار وکيل آباد

 معاوضه با ویالیی تراکم دار در محدوده 
٠٩١٥٠٨٠٤٣١٣بی واسطه 

٩٥٣٥٧٩٩٣/ ب

٩٥٣٥٧٧٨٣/ ف

صارم� 
۴ واحدى ١٧٠ متر صفر 

(دربست) 
معاوضه با ویالیی یا زمين 
بی واسطه ٠٩١٥٩٣٣٣٣٢٠

3اهو (شهرt برق)
٢ قطعه ٨٠٠ مترى سنددار - آب 
و برق آسفالت ( هرقطعه ۵۵ م ) 

٣٨٨٣٠٠٠١
٩٥٣٣٦٥٠٩/ ف

صياد ٥٤ 
معاوضه دو منزل و�ال��

١٨۵ مترى و ٨٨ مترى 
بعالوه ٢٠٠ م پول نقد

 با آپارتمان یا ویالیی در 
مرکز شهر تا حدود ۶٠٠ م 
٠٩١٥٤٨٢١٠٨٨

٩٥٣٤١٥٥٥/ م

چهچهه-٢٠٠٠متردورد�وار
 درختان١٠ساله ميوه استخر١ساعت 
آب مدارتانکر سيستم قطره اى ٢۵٠م

٩٥٣٢٥٢٦٨/ ق٠٩١٥٥١١٥٨٢٤

معاوضه با باغ 
و�ال �ا مغازه

واحد ١٨٠ مترى صفر 
واقع در گلشن ٢ 

داراى مجموعه آبی 
 کافی شاپ 

 سالن اجتماعات 
 روف گاردن و البی مجلل 
که خواهان ۴٠٠ م نقدى 

و الباقی قابل معاوضه 
٣٨٨٣٠٠٠١

٩٥٣٣٦٦٠٦/ ف

خر�د فروش 
طرقبه

زمينهاى ویالیی 
شهرک ارغوان

۶دانگ- با پروانه
٠٩١٥١١٠٣٢٢١

٣٤٢٢٤٢٠٠ بزازان
٩٥٣٠٣١١٠/ ق

�Kقطعه باغ مل =� 
به  ميوه  نهال  و  استخر  داراى   
مساحت ٣٣٠٠متر و ٣ساعت آب 
ملکی لوله کشی شده دوردیوار به 
صورت کلی یا قطعات ١٠٠٠مترى 

و معاوضه با آپارتمان و خودرو
بلوارطوس، طوس ۶۵

کوشک مهدى

٩٥٣٥٤٥٥٧/ م٠٩١٥١١٥٨٩٤٣

شاند�ز
خرید فروش معاوضه زمين باغ ویال

اکرمی ٠٩١٥١١١٦٧٣٣
٩٥٣١١٣١٦/ ف

باغ فروش� 
قطعه باغ ۴٨٠٠ مترى واقع در باغ ۵ 
هکتارى دوردیوار حاشيه جاده قدیم 
بارور  ميوه  درختان  با  گلبهار  روبروى 
٧ ساله داراى برق و آب از چاه موتور 
قانونی  مجوز  داراى  و  اینچ   ٨ برقی 
و  جهاد  از  بنا  ساخت  و  دیوارکشی 
شهردارى گلبهار سند دست اول ملکی 
تومان هزار   ٩٨ مترى  فی  برگی  تک 

٩٥٣٥٥٨٤٨/ م٠٩١٩٤٠٨٤٢٥٢

شاند�ز
موقعيت ویژه ویالسازى

 امام رضا ٣
 ۵٧۵ متر زمين ١١٠ متر پروانه

 نقدى یا معاوضه
٩٥٣٥٧٧٩٤/ ف٠٩١٥١١١٦٩١٠

آمل- محمود آباد
ویال دوبلکس طرح رومی 

زمين ٣١٠ متر بنا، ٢٠٠ متر 
شهرکی، آب، برق، گاز، سند 
ششدانگ، استخر، جکوزى 

٠٩١١٣٢١٢٤٤١
٠٩١١٣٠٠٠٩٢٥

٩٥٣٤٢٩٦٨/ ف

زمين چشم انداز بند گلستان 
با آینده اى عالی و قيمت مناسب 

٨٠٠ مترى ١٢٠م 
٣٥٥١٠١٥٠-٠٩١٥٢٠٠٠٤١٨

٩٥٣٥٦٢٠٣/ پ

باغ ١٤٠٠ متر 
 آب و برق با ٢ استخر، چاه دائم 
روستاى نقندر آماده خانه سازى
نقندریان  ٠٩١٥٢٤٧٣١٠٥

٩٥٣٥٧٤٥٧/ م

فروش استثنا�� 
�Kباغ و�ال زمين مل

١-باغ ۴٠٠٠ متر با 
درختان ميوه ٢٠ساله آب مدار

 آب شرب، برق، گاز، تلفن 
و استخر ویال 

حدود ١٠٠ متر
محوطه سازى شده 

خيابان اختصاصی
محدوده خدمات شهرى
 ٢-زمين ۶٠٠٠ متر 

دور دیوار آب مدار به قطعات 
کوچکتر واگذار می گردد 

معاوضه با مسکونی
 رضاشهر ،پيروزى، کوهسنگی 

و ماشين آالت سنگين و 
راهسازى

آدرس شاهنامه ١٨ 
شمس آباد ٣ یا جاده قدیم 
قوچان جنب کاشی فيروزه 

خيابان بهارستان شمس آباد 
شمس آباد ٣

یزدانی ٠٩١٥١١١٢٨٨٨
٩٥٣١٥٢١٤/ ف٢١-٣٣٩٣١٢٢٠

٩٥٣٢٣٥٥١/ ق

باغچه ٩م
در منطقه تفریحی زرخوان

٠٩٣٠١١٠٢٣٠٠

3يان سنتر٢
فروش یک مغازه به مساحت

٢٣ متر طبقه سوم
٠٩١٥٥١٠٥٠٩٩

٩٥٣٥١٦٢٨/ ق

 �فروش فور� تجار
نبش کوثر شمالی ٣۵ 

(ميدان کوکا ) ١۶٠مترزیربنا 
در ٢طبقه ٢۵متر حاشيه ، 
معاوضه نصف نقد  الباقی 

آپارتمان یا ویالیی یا خودرو 
٠٩١٥٥١٤١٨٩٦

٩٥٣٥٤٤٣٦/ ف

فروش ٢ مغازه تجار� دائم
٢۵و ٣٠ مترى(با سرویس بهداشتی) 
جدا یا باهم داخل فاز تجارى حجاب ٧٧ 

٠٩١٥٣٠٣٧٦٨٦مترى ٨ م
٩٥٣٥٢٤١٣/ ل

بازار فردوس�
دو  متر   ٢۶ کفش  و  کيف  طبقه 

نبش با دکوراسيون ٢٨٠ م 
٩٥٣٥٧٢٦٩/ ف٠٩١٥٤٧٤٠٤٠٠

مل�K فروش� تجار� مسKون� 
١٣٠ متر تجارى نمایشگاه ١٧٠ متر 

مسکونی خيابان گاز بين ١٣و ١۵ 
٠٩١٥١١٥٦٧٦٣ ،٣٢٧١٠٩٠١

٩٥٣٥٦٥٨٨/ ط

ا3از�ون 
درآمد مستغالت� 

فروش ملک تجارى دائم در رضاشهر 
٢١٠متر زیربنا، کامال بهداشتی 

٢ممر داراى پایان کار تجارى، سند 
شش دانگ اجاره ماهيانه دریافتی 

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

٩٥٣٥٧٩٠٢/ ق٠٩١٥١١٦٠٩٤٦

فروش 
مغازه

در نزدیکترین 
مجتمع تجارى
 به حرم مطهر

( با شرایط ویژه) 
آماده تحویل 

٢۵% نقد الباقی 
اقساط ۴٨ ماه

٣٨٠٨٣٦١٢
٠٩٠٢٥١٣٨٠٨٣

٩٥٢٨٦٣٠١/ ق

بين چهارراه خيام و 
ميدان فردوس� 

١٩ متر تجارى سند ششدانگ 
٠٩٣٠٧٢٨٩١٠١

٩٥٣٥٥٧٤٣/ ف

حجاب 
٣٠ متر ششدانگ تجارى دائم 

معاوضه با آپارتمان در قاسم آباد 
٣٦٢٣٢٦٧٥-٠٩١٥٣٢٠٩٢٥٤

٩٥٣٥٧٥٢٥/ ف

�فروش فور
 ٢۴ مغازه  سر  به  سر  معاوضه  یا 

مترى ، کيان ٢، ١۵٠ م زیر فی
٩٥٣٤٥٦٠٤/ ر٠٩٠٢٣٩٣٧٣٢٨

�= واحد تجار� واقع 
در شهرt صنعت�

 توس -فاز یک 
مجتمع تجارى ادارى توس

 ٧٠ متر تجارى با ٣٠ متر بالکن 
امتيازات کامل 

شرایط عالی
٠٩٣٧٨٧٢٩٨٣٤

٩٥٣٥٦٩٧١/ ف

٢باب مغازه 
هرکدام۴٠متر،با سند ملکی

در موقعيت عالی،زیر قيمت بازار
٩٥٣٥٧٨٥٧/ پ٠٩١٥٣٢٢٣٠٦٦

صياد ١٥٦- متر 
جهت مطب یا ادارى موقعيت 

استثنایی، فول، تک واحدى نوساز 
٠٩١٥٨٠٩٠١٤١-٣٨٩٤٤٠٩٩

٩٥٣٥٤٨٦٢/ پ

 �زمين تجار
 فروش، معاوضه، مشارکت 

٩٥٣٥٣٣٤٠/ م٠٩١٥١٠٢٩٤٧١ 

٩٥٣٥٧٧٥٢/ ف

 �فور�     فور
فروشنده مغازه در قطب 

اقتصادى مشهد
 ١٧ شهریور برج اکسون 

زیر قيمت منطقه فی ١٢٩ م 
نقدیا معاوضه با خودرو 

٠٩١٥٣٣٨٨٣٦٤

بلوار شاهد
۴٨ متر تجارى دائم سند 

ششدانگ ٠٩٣٨١٦٣٧٩٠٥
٩٥٣٥٧٣٥٠/ ف٠٩٣٧٠١٥٣٢٧٦

سرقفل�
 � �= باب واحد تجار
واقع در بازار بين المللی 

بعثت طرقبه به متراژ ٢١ متر 
، داراى آب ، برق ، گاز ، تلفن 
، کرکره برقی ، کف پارکت و 

بالکن به قيمت ۴٣٠ م 
٠٩٣٩٩٨٩٣٠٢٦

٩٥٣٥٦٧٠٣/ ش

قيمت استثنا�� 
۴۵ مترتجارى دائم+ ٨۵ متر 

مسکونی حاشيه کفاش، سه راه تورج 
٠٩١٥٥٠٧٩٢٧٥

٩٥٣٥٤٨٨٧/ ر

بلوار امامت 
٢زیرزمين ۶٣ متر مسکونی + ۵٠ 

متر تجارى ٠٩٣٨١٦٣٧٩٠٥
٠٩٣٧٠١٥٣٢٧٦

٩٥٣٥٧٣٦٢/ 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
٠٩٠٢٥١٣٨٠٨٣

٩٥٢٨٦٣١٦/ ق

بازار فردوس� 
پله  جنب  روسرى  و  مانتو  طبقه 

برقی سر دونبش ٢٠ متر ۴٧٠م
٠٩١٥٤٧٤٠٤٠٠

٩٥٣٥٧٢٦٧/ ف

 �تعداد محدود
مغازه تجارت� 
از مجتمع تجارتی

 نزدیک حرم
 سند ملک به 

صورت سرقفلی
 واگذار می شود 

۵٠درصد معاوضه
تلفن سازمان فروش  

٠٩١٥٣١٣٦٧٦١
٠٩١٥٣٠٩٠٧٠١

٩٥٣٥٠٤٠٥/ ق

فروش �ا معاوضه
آپارتمان هاى 

در حال ساخت 
( تحویل ٢ ماه آینده) 
منطقه الهيه - ١٧٠ م 

فروش ملک تجارى 
پروژه بنياد ( فجر ۴ ) 
مترى ٢٠ ميليون تومان

٠٩١٥٣١٣١٣٨٨
٩٥٣٣٩٥٤٧/ ل

فروش و تعو�ض سالن صنعت� 
کارده  سد  جاده  ابتداى  کالت  جاده 
٣٠٠٠مترزمين،   ، سالن  متر   ١٢٠٠

برق، آب، گاز    ٠٩١٥١١٢٥٨٦٣
٩٥٣٥١٢٥٥/ 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

حاشيه 3مربندسبز  
١٣۵٠٠متردوردیوار٧٠٠متر سوله 

امکانات کامل١٠ساله مرغداریه
  ٠٩١٥١٢٥٠٥٧٢

٩٥٣٣٦٤٥٩/ ق

به �= آرا�شگر ماهر مردانه 
محدوده  در  کار  سنتی  و  روز  به 

شهرک شهيد رجایی نيازمندیم 
٠٩٣٥٣٧٥٣٤٨٥

٩٥٣٥٤٣٨٦/ ف

به تعداد� آرا�شگر 
در محدوده هنرستان به طور 

تمام وقت جهت کار نيازمندیم 
٠٩٣٥٨٦٧٣٧٢٥

٩٥٣٥٦٣٨٥/ ف

توجه       توجه 
پيرا�ش ُسرخ آب�
به استادکار ماهر و مجرب 

در تمام رشته هاى آرایش و 
پيرایش مردانه با سابقه کار 

و مدرک معتبر آرایشگرى 
نيازمند ميباشد.

جهت استخدام بعدازظهرها
 از ساعت ۴ بعدازظهر 

با شماره تلفنهاى ذیل تماس 
حاصل نمایيد.

٠٩٣٧٠٤٠٧٧٤٧
٩٥٣٥٧٤٥٤/ ل ٣٦٠٨٢٩١٣

به �= همKار آرا�شگر 
ماهر 

نيازمندیم محدوده بلوار جانباز 
٠٩٣٦١٣٩٠٣٧٠

٩٥٣٥٧٧٤٥/ ف

سالن تخصص� بانو
استخدام اپيالسيون کار حرفه اى 

ماساژور و مژه کار
٠٩٣٦٧٣٢٠٢٠٤

٩٥٣٥٧٥٤٩/ ف

اجاره ال�ن به افراد مجرب 
اپيالسيون  خدمات  مشترى  با  همراه 
مژه در سالنی مجهز با موقعيت مکانی 
عالی واقع در هاشميه ٣٨٨١٨٩٢٩

٩٥٣٥٤٧٢٥/ ف

به �= آرا�شگر ماهر
جهت سالن زیبایی

 محدوده عبادى نيازمندیم 
٠٩١٥٤٠٢٤٦٤١

٩٥٣٥٧١٣٥/ ف

به �= آرا�شگر 
ماهر آقا نيازمند�م   

٠٩٣٠٥١١٤٨٣٠
٩٥٣٥٧٤٣٢/ ق

صندل� جهت خدمات مژه
و صندلی رنگ اجاره داده 

می شود
٩٥٣٥٦١٥٠/ ف٣٧٦٧٤٠٢٣

به �= آرا�شگر مردانه
با سابقه کار باال و حرفه اى 
محدوده امامت نيازمندیم.

٩٥٣٥٧٤٢٨/ ل٠٩١٥٠٧٣٥٨٧٣

به �= همKار خانم نيازمند�م 
ترجيحا با مشترى (صندلی اجاره داده 
ميشود) سيمترى طالب- خيابان مفتح

٠٩٣٣٧٥٠٧٨٨١
٩٥٣٥٢٦٤١/ ق

٩٥٣٥٧٨١٧/ ط

اجاره ال�ن مژه وناخن
وپوست درفضاى شيک ومکان عالی

  ٠٩٣٨٤٩٠٠٨٧٣
جالل آل احمد٣٦٠٦٧٥٠٦

�= فر3ار خانم �ا آقا
نيازمندیم محدوده قاسم آباد

٠٩١٥٥٢٢٧٥٨٣
٩٥٣٥٧٩٠٠/ 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

معاوضه


