
شنبه ٢١  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٤
٣٧

الهيه - اماميه 
سر�عًا خر�دار�م 
نقد    نقد  

بلوک
۵ - ۵/١  -٧ و ١١ 

بی واسطه 
  ٠٩١٥٣١٥٠٢٢٧
فرزان ٣٦٦١٧٧٧٥ 

٩٥٣٤٦٤٢٩/ پ

3و� امير 
زمين فروشی ١٠٨متر کوچه ١٢مترى

 سند ششدانگ فی ٢١۵م
٠٩١٥٥٢٥٣٨٤٤-٣٦٠٤٨٣١٣

٩٥٣٥٩٢٩٥/ ق

٩٥٣٠١٣٩٥/ ف

شاند�ز- و�الشهر 
خرید، فروش، معاوضه 

زمين، باغ، ویال، زعفرانيه 
سوارکارى، جلدک 

الماس کاران ، درخت بيد
 دهنو   

دونده ٠٩١٥١١١١٢٠١

زمين فروش�
۴٣٠ متر

 ابعاد ١٠×۴٣ 
بتن ریزى شده
 پروانه ساخت

 انتهاى بلوار ميامی مهدى آباد
٠٩٣٣٥١٣٥٥١٠

٩٥٣٥٧٩٠٣/ ف

هاشميه ٨٩
قطعه دهم ٢٠٠ متر شمالی

 سند ششدانگ ملکی،فی ۴۶٠ م
٩٥٣٣٥٥١٦/ ل٠٩١٥١١٠٩٣١٦

فروش فور� زمين�
به مساحت ١١٣٠ متر جاده شاندیز 
نرسيده به ویرانی منطقه توریستی

دیزدر ٠٩١٥٥١٤٢٥٠٣
٩٥٣٥٨٤٩٥/ پ

٩٥٣٤٧٤٦٢/ خ

شاند�ز
اراضی ششدانگ استاندارى 

با پروانه و امکانات و
سایر تعاونی ها
خرید و فروش

امانی ٠٩١٥٥١١٧٦٦٤ 
٠٩٠١٦٣٦٢٠٤١

�= قطعه زمين واقع در 
3يلومتر ٥ جاده سنتو

 آزادى ١٣١ 
روبروى هالل احمر سمت 

چپ ۵١٠ متر کاربرى 
صنعتی به فروش می رسد
٠٩١٥٠٢٩٠٦٥٥

٩٥٣٥٩٤٩٢/ ف

جلدt،صف� آباد 
 چاهشک ، راه آهن ، جهاد 

سنگ سفيد - خرید و فروش
٩٥٢٤٠٦٢٥/ ل٠٩١٥٣٠٠٨٣٢٩ 

سوران
نقدا خریداریم

 ٠٩١٥٥٠٢٤٥٠١
٠٩١٥٣٣١٦٧٤٩

٩٥٣٥٨١٩٥/ ط

شمال - رو�ان منطقه سيسنگان
ویالیی فوق العاده شيک ٣٣٠ متر 

زمين ٢٧٠ متر بناى دوبلکس 
٠٩١٥٣١٣٦٥٣٦

٩٥٣٤٩٨٣٥/ ف

معاوضه مل= شما 
(3شاورز�، تجار� و ...)

با انواع موادغذایی
شوینده، کاشی، سراميک، 

سنگ، لوازم خانگی
 فرش، ميلگرد و ...) 

حتی تا ٣ برابر ارزش ملک 
به صورت کامال قانونی با 

حواله هاى قابل نقل و انتقال 
در بازار و کد پيگيرى 

از وزارت بازرگانی
٨-٠٣١٣٣٣٨٨١٠٧

٩٥٣٦٠٠٥٨/ ف

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

٩٥٣٢٥٢٦٨/ ق٠٩١٥٥١١٥٨٢٤

فروش �ا معاوضه 
باغ تاالر 

 با درآمد عالی، شهرستان درگز
٩٥٣٥٦٣٨٤/ ق٠٩١٥٣٨١٢٧٣٦ 

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

چهارراه اند�شه و چهارراه
شاهد ۶٠ -٢ منزل ١٠٠ مترى ٣ 
یا  ویالیی  منزل  با  معاوضه  خواب 

فروشی ٠٩١٥٥٢٣٤٨٤٢
٩٥٣٥٦٣١٥/ ف

٩٥٣٥٧٧٨٣/ ف

صارم� 
۴ واحدى ١٧٠ متر صفر 

(دربست) 
معاوضه با ویالیی یا زمين 
بی واسطه ٠٩١٥٩٣٣٣٣٢٠

معاوضه 
تخصص ما فقط سجاد و احمدآباد 

بدون واسطه 
٩٥٣٥٨٥٥٢/ ف٠٩٣٣٥١٢٩٩٥٥

جاده فر�مان 
کال ٨٠٠ متر ۴۵٠ متر سوله و ادارى 
برق آب گاز صنعتی، معاوضه با مسکونی 

٩٥٣٥٢٦٧٦/ م٠٩٣٥٤٣٠٢٢٧٨

تهاتر سپرده 
موسسات با مل=

 

٩٥٣٥٩٩٣١/ ل٠٩١٥١٠٤٥٩٤٧

باهنر- هاشميه
فروش مجموعه به 

صورت یکجا 
صفر، فول، لوکس

 نقد- معاوضه 
پوررضا ٠٩١٥٠٠٩١٥٦٥

٩٥٣٥٩٤٧٠/ د

سه راه فردوس�
 شاهنامه ١٤

۵٠٠ متر ویالى لوکس با تمام امکانات
١۵٠ م         ٠٩١٥٥٠٥٠٤١٠

٩٥٣٦٠٠٠٨/ ل

منطقه عسLر�ه 
قطعه ٢هزار مترى،داخل مجتمع  
آب،برق،گاز،دور دیوار درختکارى

٩٥١٠٨٨١٠/ پ٠٩١٥٥١٢٣٩٨١

سه راه فردوس� 
باغ۵٠٠مترى دور دیوار استخر 

درختان ۵ساله آب شرب فی ١١٠م 
٠٩١٥٣٠٦٧٢٤٤

٩٥٣٦٠٨٢٦/ ق

 گلمLان 
١٨١٧متر، آب چاه،  برق، گاز، دوعدد 
فی  بزرگ،  آالچيق  کامل،  سوئيت 

٠٩١٥١١٣٣٦٢٧ ٨۵٠م
٩٥٣١٣١١٦/ م

حاشيه سيدان 
٢٢٠٠ متر باغ ویال بنا ٢١٠ متر ، استخر 

فضاسازى فوق العاده شيک و لوکس
٠٩١٥٥١٧٠٣٢٨ فی ۶۵٠ م 

٩٥٣٤٠٥٠٩/ م

محمود آباد 
و�الساحل�

چشم انداز عالی - ٢٠٠ متر 
زمين ١٧۵ متر زیربنا 

 با سند تک برگ سه خوابه
 ۴٠ % نقد

٠٩٠٣٠٣٥١٨٤٠
٩٥٣٥٢٧٤٥/ فخانم پوالدى

شاند�ز
خرید فروش معاوضه زمين باغ ویال

اکرمی ٠٩١٥١١١٦٧٣٣
٩٥٣١١٣١٦/ ف

حاشيه جاده مشهد چناران
قطعات ٨٠٠ مترى دور دیوار 

داخل مجتمع آب ، برق ،معاوضه
٠٩١٥٣١١٥٢٩٥-٣٥٠٢٥٨٥٥

٩٥٣٥٠٤٣٦/ ل

٩٥٣٢٣٥٥١/ ق

باغچه ٩م
در منطقه تفریحی زرخوان

٠٩٣٠١١٠٢٣٠٠

 باغ گلمLان
 ١٠٠٠متر آب،برق،گاز 

۴٠م یامعاوضه
٩٥٣٦٠٤٨٢/ ق ٠٩١٥٨٩٧١٨٧٣

گلبهار-٣٠٠٠مترزمين  
آب و موقعيت عالی فروش

 یا معاوضه با ماشين 
٩٥٣٥٢٠٣٤/ ش  ٣٨٣٢٦٨٦٨

�Lقطعه 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

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

٩٥٣٥٧٤٥٧/ م

مغازه فروش� 
سرقفلی یک باب مغازه واقع در 

خيابان خسروى نو مقابل باب الجواد 
نبش کوچه هتل قدس

 (کوچه مستشار الدوله ) همکف ۶٧ 
متر بالکن ١٨ متر قيمت کارشناسی
 پنج ميليارد و یکصد ميليون تومان

 ( پوشاک فرندز) 
تلفن تماس :  ٠٩١٥٥٠٧٢١٨٨

٩٥٣٦٠٢٠٢/ م

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

اول سرقفلی معاوضه و نقدى  
٠٩٣٩٥٢٢٧٦٩٢

٩٥٣١٩٥٠٤/ ف

فروش 
مغازه

در نزدیکترین 
مجتمع تجارى
 به حرم مطهر

( با شرایط ویژه) 
آماده تحویل 

٢۵% نقد الباقی 
اقساط ۴٨ ماه

٣٨٠٨٣٦١٢
٠٩٠٢٥١٣٨٠٨٣

٩٥٢٨٦٣٠١/ ق

 �واحد تجار
١٣ مترى- سند ششدانگ
 ميدان جانباز فی ٣۶٠ م 

٩٥٣٦٠٧٤٢/ ف٠٩١٥١٠٢٦٣٦٥

 پروما 
 مغازه ١٢مترى 

طبقه ٢
 با موقعيت عالی 

٠٩٣٥١٦٠٤٥٨٧ 
٩٥٣٦٠٩٣٩/ ب

٢باب مغازه 
هرکدام۴٠متر،با سند ملکی

در موقعيت عالی،زیر قيمت بازار
٩٥٣٥٧٨٥٧/ پ٠٩١٥٣٢٢٣٠٦٦

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

فروش فور� سرقفل�
جنت،  خيابان  دایم،  تجارى  ٩متر 
مجتمع اميد طبقه همکف فی ١٣۵ م

٩٥٣٤٩٧٥٤/ م٠٩١٥١٠٠١٤٩٩ 

فروش سرقفل� 
 ۵۵,۵ مساحت  به  مغازه  دربند  یک 
بلوار  حاشيه  بالکن  متر   ٣٢ و  متر 

٠٩١٥١٠٤٤٦٣٥فرودگاه
٩٥٣٤١٥٤٦/ م

 فروش مغازه اند�شه
 جنب موج هاى آبی،تجارى ملکی دائم 

تعداد محدود متراژ١٠تا٢٠متر
 ٠٩١٥٦٨٨١١٢٤

٩٥٣٦٠٤٠٧/ ق

پروما
فروش واحد تجارى ١٠ مترى 

طبقه ٢+
٠٩١٥٣١٤٦٦٦٩

٩٥٣٥٩٦٥١/ ق

 �٣٠ متر مغاره قولنامه ا
۵٠مترفاصله تا بازار یاس تجارى 
موقت زیرفی کارشناس معاوضه 

٠٩٣٩٥٥٥٠٧٥٨
٩٥٣٦٠٧٥٢/ ف

قيمت استثنا�� 
۴۵ مترتجارى دائم+ ٨۵ متر 

مسکونی حاشيه کفاش، سه راه تورج 
٠٩١٥٥٠٧٩٢٧٥

٩٥٣٥٤٨٨٧/ ر

فروش ، ميدان  بار الهيه
٧٢,۵ متر با پروانه ٢١٨ متر

 بی واسطه ٠٩٣٥٣٢٧١٥٣٩
٣٢٧٣١٢٨١

٩٥٣٤٧٩٣٢/ ف

فروش �ا معاوضه با خودرو
 �٢٤ متر تجار
 در قطب اقتصادى مشهد 

(چهارراه خسروى پاساژ فردوسی 
طبقه ١+ ) با امکانات مستقل 

پارکينگ داراى رهن باال 
باشرایط پرداخت عالی فی ١٠٠ م

 ٠٩١٥٣١٠٨٦٢٤ گرایلی
٠٩١٥٦١١٥٨٥٤ خانی

٩٥٣٥٩٤٤٨/ ر

 �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

٢٥ متر تجار� دائم
سند ۶ دانگ ملکی ، ابتداى 
بلوار مهران ، مترى ١٠/۵ م

٩٥٣٥٤٢١٨/ ل٠٩١٥٩٠٠٤٠٠٧

3يان سنتر ١ 
 مغازه ١٣ طبقه ٢ دور وید با 

امکانات کامل فی ٣٣٠ م فروش 
یا معاوضه ٠٩١٥٥٠٠٠١١٣

٩٥٣٥٩٧٦٨/ ف

خيابان امام رضا
١٧/۵متر مغازه تجارى 

در بهترین موقعيت 
محلی و زّوارى دونبش 

۶دانگ ، فی ١١۵م
٠٩١٢٩٤٦٧٠٦٦

٩٥٣٦٠٤٠٢/ خ

بازار اطلس
متر   ٨,۵ متر   ٢۶,۵ همکف  مغازه 

بالکن ملکی، پارکينگ، توافقی
٠٩١٥٨٠٢٢٢٤٠

٩٥٣٦٠١٠٦/ ف

 �پروما - واحد تجار
٣٢٤ tطبقه دوم پال

١٢,۵متر معاوضه با آپارتمان یا 
اتومبيل ٠٩١٥١١٨١٣١٥

٩٥٣٦٠٦٤٤/ ف

٩٥٣٠٤٠٢٧/ ف

بلوار صبا 
٢۵٠ متر زمين 

 آب ، گاز ، تلفن ، 
برق ٣ فاز 

 با ۵٠ متر سوئيت 
٠٩١٥٥١٣٩٨٨١

حاشيه و3يل آباد 
فروش یا اجاره٢٠٠متر +مسکونی و 
تجارى،١٠٠٠مترى+٢ممر+مسکونی

٩٥٣٦٠٦٩٠/ پ٠٩٣٩٥٢٩١٨٩٨

�مغازه تجار
 ١٨ متر

خيابان شيرازى
 ١٠٠ مترى حرم
٠٩١٥٣٠٦٥٩٠٠

٩٥٣٥٩٧٨٠/ ل

مل�L در حاشيه 
�پيروز

مساحت ٢۴٠ متر با ٢٠ متر 
تجارى دائم و ٢٢٠ متر تجارى 
موقت با ۵ سقف پروانه تهاتر
 می گردد با یک واحد آپارتمان

 ٢٠٠ متر به باال و الباقی نقدى 
٠٩١٥١١٦٤٥٤٠

٩٥٣٥١٩٢٧/ پ

مل�L فروش� تجار� مسLون� 
١٣٠ متر تجارى نمایشگاه ١٧٠ متر 

مسکونی خيابان گاز بين ١٣و ١۵ 
٠٩١٥١١٥٦٧٦٣ ،٣٢٧١٠٩٠١

٩٥٣٥٦٥٨٨/ ط

 �فروش مغازه تجار
 به مساحت ٢۶ متر مجتمع تجارى تابان 

بلوار شهيد صادقی قيمت توافقی
٠٩١٥٣١٤٦١٤١ 

٩٥٣٥٩٥٣٣/ ف

�فروش فور
 ٢۴ مغازه  سر  به  سر  معاوضه  یا 

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

�فروش فور� فور
١٨,۵ هکتار زمين کشاورزى 

داراى ٣۶ ساعت آب 
٢پروانه گاودارى شيرى 
١٠٠ راسی و ٣٠٠راسی 

داراى سند دفترچه اى
٠٩١٥١١٥٩٢٢٦
٠٩١٥١١٦٢٧٧١

٩٥٣٦٠٨٥٢/ ق

 �فروش مرغدار
تخم گذار 

واقع در کيلومتر ١۵ جاده کالت
 زمين ٣,۵ هکتار، زیربنا ٣٧٠٠ 
قطعه،   ۶٨٠٠٠ پروانه  متر 
فول اتومات آب چاه، برق و... 

٠٩١٥٩٦٧١٠٦١
٩٥٣٥٤٤٥٢/ م

١٠٠٠متر دورد�وار درب 
باغ� بزرگ

باغرود نيشابور قطعه دوم از حاشيه
 تلفن     ٠٩١٥٥٢٣٢٩٠٧

٩٥٣٦٠١٦٢/ ق

بورس تخصص� دامال
زمين  گلخانه  مرغدارى  گاودارى، 
کشاورزى- مدیریت مهندس یزدى
٠٩١٥٣٠٠٠٢١٤-٣٦٥٨٣٥٢١

٩٥٣١٤٦٧٦/ ق

٦٠٠ متر زمين حاشيه بلوار بهمن 
گلبهار با کليه امتيازات

 جهت موادغذایی 
٠٩١٥٢٠٤٤٠٠١

٩٥٣٦٠٥٧٥/ ر

 آرا�شگر ماهر مرد
 نيازمندیم خيام۴۶/٣قطعه چهارم

٠٩٣٧٥٢٣١٥٩٠
٩٥٣٥٥٧٦٥/ ق

سالن ز�با�� واقع در
شنيون،  جهت  صندلی  کالهدوز 
ميکاپ، طراحی ابرو و اپيالسيون اجاره 

داده می شود ٠٩٣٧٩١٧٦٩٨٣
٩٥٣٥٨٣٨٠/ ف

در سالن� لو3س 
واقع در سجاد ١۵ صندلی و ميز 

ناخن اجاره داده می شود 
٠٩٣٠٧٤٣٩٠٠٩

٩٥٣٥٩٥٢٣/ ف

به �= اپيالسيون 3ار و ناخن 3ار
بسيار حرفه اى و باسابقه کار جهت 
اجاره صندلی در محدوده هاشميه 
نيازمندیم ٠٩١٥٥٦٨٧٠٠٩

٩٥٣٥٩٨٨٢/ ف

ز�با�� گالره
از تعدادى کارآموز و یک نفر جهت 
نظافت دعوت به همکارى می نماید
هاشميه ١١        ٣٨٨٣٩٨١٨

٩٥٣٦٠٣٤٦/ ق

هما� ز�با��
به یک شنيون کار باتجربه و یک منشی 
است  نيازمند  حسابدارى  باتجربه 

محدوده طالب ٠٩١٥٥١٣١٧٩٢
٩٥٣٥٧١٠٦/ ف

به ٢ نفر آرا�شگر ماهر آقا 
در محدوده امام خمين� 

نيازمندیم
٠٩٣٧٩٣٨٩٦٩٣

٩٥٣٦٠٥٢٢/ ف

به �= بردست خانم جهت 
3ار در آرا�شگاه زنانه

نيازمندیم تماس ١١ الی ١٩
٣٦٠٧٦٧٠٨

٩٥٣٥٨٨٤٤/ ف

استخــدام

خر�د و فروش تجار�خر�د و فروش باغ و و�ال
�و ادار

 خر�د  و فروش
�صنعت� 3شاورز

آرا�شگر

معاوضه

  
 

٩٥٣٥٩٩٢٩/ ق٩/١٥١٠٣٣ ض

٩٥٣٥٨٣٣٤/ ف

٩٥٣٥٢٢٠٥/ م


