
٣٨
دوشنبه ٢٣  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٦

٣٩٦ متر عرصه
 ٥٩٥ ميليون
ششدانگ ملکی 
تراکم ١٣۵ % 
عرض ١٢ متر

 قطعه دوم شمالی
 شهيد رفيعی ٢٠ 

پروانه و هزینه 
کامل فونداسيون 

با شرکت
 ۵٠ % نقد ، 

مابقی 
سه ماهه 

تلفن ٣٥٢١٩٥٢٧  
٣٥٢٢٤٣١٤ 

٩٥٣٦٠٧٧٦/ ف

الهيه- مهد�ه
مجيد�ه
فروش قطعات ١٠٠ متر به باال 

با سند ملکی بارکددار
 در بهترین منطقه 

الهيه ،مهدیه ،مجيدیه
١٠٠مترى پالک معمولی ۴م

 ١٠٠ مترى پالک خيابان
 ٣٠ مترى ۶م

 ١٠٠ متر واگذارى شرکت سپاد 
۶م -قطعات به صورت 

١٠٠ متر ٢۵٠ متر ۵٠٠ متر و 
۶٠٩ مترى سپاد واگذار می گردد.

 قاسم آباد فالحی ٣۴ 
دفترسراسرى آریا 

٠٩١٥٧٠٠٨٦٦١
٩٥٣٤٨٥٥٤/ پ

زمين فروش�
محدوده آرامگاه فردوسی

 ۵٠٠ و ١٠٠٠ مترى
 دور دیوار با نهال ٣ ساله 

آب پروانه دار 
مترى٣٠   هزار تومان

٠٩١٥١١٠١٩١١
٩٥٣٥٤٥٧٦/ م

الهيه
با سند ملکی ١٠٠ متر
۵ ميليون به باال

 ٠٩١٥١١١١٨٧٧
٠٩١٢٨٩٣٠٠٢٣

٩٥٣٥٧٣٩٢/ ل

٩٥٣١١٢٨٧/ ف

الهيه
مر3ز خر�د و فروش 

زمين هاى بزرگ مسکونی ،تجارى 
با قابليت برج سازى

 ویژه تعاونی هاى مسکن 
و انبوه سازان در سطح شهر 
مشارکت در ساخت

٠٩١٥٥١٧٨٤٠٠

آموزگار ٢٩
٢٧۵ متر زمين
 ١٢/۵ حاشيه

 ۴ متر پيشروى
 ۵سقف پروانه

٠٩١٥٥٠٥٣٥١٢ ميرى
٩٥٣٦٢٥٦٧/ ف

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

٢ یا ٣ یا ۶ دانگ و باقيمانده ١٧۶
٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢

٩٥٢٨٣٤٦٧/ ل

٩٥٣٤٧٤٦٢/ خ

شاند�ز
اراضی ششدانگ استاندارى 

با پروانه و امکانات و
سایر تعاونی ها
خرید و فروش

امانی ٠٩١٥٥١١٧٦٦٤ 
٠٩٠١٦٣٦٢٠٤١

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

٩٥٣٣٦٤٥٢/ ف

تهاتر
(مغازه تجارى)

 ٢ باب مغازه تجارى
 به متراژهاى ٣٣ و ۵٧ متر
 واقع در مرکز خرید آفتاب

 (قابل معاوضه با آهن و ميلگرد 
وسيمان و باغ ویال)

٣٨٨٣٠٠٠١

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

٩٥٣٢٥٢٦٨/ ق٠٩١٥٥١١٥٨٢٤

معاوضه 
 تخصص ماست

 افشين٠٩٣٠٠٩٨١٢٥٦
٩٥٣٢٠٤٠٠/ ق

فروش �ا معاوضه 
باغ تاالر 

 با درآمد عالی، شهرستان درگز
٩٥٣٥٦٣٨٤/ ق٠٩١٥٣٨١٢٧٣٦ 

معاوضه 
تخصص ما فقط سجاد و احمدآباد 

بدون واسطه 
٩٥٣٥٨٥٥٢/ ف٠٩٣٣٥١٢٩٩٥٥

دستگاه چند منظوره چيپس 
ميوه و سبز� خش= 3ن

و کيک و کلوچه معاوضه با ماشين 
و آپارتمان ٠٩١٥٥١٨٠٩٢٩

٩٥٣٦٢٥٨٦/ ف

گلبهار-٣٠٠٠مترزمين  
آب و موقعيت عالی فروش

 یا معاوضه با ماشين 
٩٥٣٥٢٠٣٤/ ش  ٣٨٣٢٦٨٦٨

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

٩٥٣٥٧٤٥٧/ م

حاشيه سيدان 
٢٢٠٠ متر باغ ویال بنا ٢١٠ متر ، استخر 

فضاسازى فوق العاده شيک و لوکس
٠٩١٥٥١٧٠٣٢٨ فی ۶۵٠ م 

٩٥٣٤٠٥٠٩/ م

شاند�ز
خرید فروش معاوضه زمين باغ ویال

اکرمی ٠٩١٥١١١٦٧٣٣
٩٥٣١١٣١٦/ ف

 باغ بادرختان٥ساله ميوه
٧۵٠متر،سنددار،پيچ ساغروان 

کاهو ،داخل مجموعه،آبيارى قطره اى
٠٩١٥٥١٧٢٨٤٨ 

٩٥٣٣٢٤٢٦/ ق

فروش چهارقطعه باغ 
هزار مترى با سند ملکی و آب چاه 
موتور پروانه دار- جاده گوارشک

٠٩١٥٧٢٧٠٨٧٠
٩٥٣٦٢١٩٩/ م

٢ مغازه در بازار بلورمشهد 
٣۵ متر معاوضه

 باباغ و ویال یا آپارتمان 
٠٩٣٥١١٦٢١٤٠

٩٥٣٦٢٤١٨/ ط

٩٥٣٢٣٥٥١/ ق

باغچه ٩م
در منطقه تفریحی زرخوان

٠٩٣٠١١٠٢٣٠٠

جاده چهچهه-١٢٠٠متر 
 دور دیواردرختان١٢ساله سيستم 

قطره اى ملکی باسندجدول کشی۶۵م
 ٠٩١٥٤١٢٦١٤٦

٩٥٣٦١٥٣٠/ ق

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

سه راه فردوس�
 شاهنامه ١٤

۵٠٠ متر ویالى لوکس با تمام امکانات
١۵٠ م         ٠٩١٥٥٠٥٠٤١٠

٩٥٣٦٠٠٠٨/ ل

طرقبه، حصار
بلوار کوهساران ١٠٠٠ متر باغچه 

داراى سوئيت استخر آالچيق ۵۵٠م
٩٥٣٦٢٥٤٨/ پ٠٩١٥٥١٥٠٨٢٦

حاشيه جاده مشهد چناران
قطعات ٨٠٠ مترى دور دیوار 

داخل مجتمع آب ، برق ،معاوضه
٠٩١٥٣١١٥٢٩٥-٣٥٠٢٥٨٥٥

٩٥٣٥٠٤٣٦/ ل

سه راه فردوس� 
 و حومه تخصص ماست 

خرید، فروش، تهاتر ملک با

زمين، باغ، ویال داخل مجموعه

٠٩١٥٣٠٩٣٠٩٤ 
٩٥٣٦١٩٢٣/ م

 و�ال فروش� 
 ٨٠٠ متر ۶٠ متر بنا استخردرختان 

۵ساله جاده قدیم قوچان مجتمع 
ویالیی شقایق ٠٩١٥٦١٢٩٨٧٠

٩٥٣٦٢٢٢٨/ ف

�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

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

الهيه مجيد�ه ٢٧٫٥ 
٣باب مغازه تجارى٣٧-۵٢-٣۶متر 

صفر فروش یا معاوضه با ویالیی 
کلنگی    ٠٩١٥٣٢٣٨٥٨٧

٩٥٣٦٢٩٠٥/ ق

خيابان امام رضا
١٧/۵متر مغازه تجارى 

در بهترین موقعيت 
محلی و زّوارى دونبش 

۶دانگ ، فی ١١۵م
٠٩١٢٩٤٦٧٠٦٦

٩٥٣٦٠٤٠٢/ خ

٢باب مغازه 
هرکدام۴٠متر،با سند ملکی

در موقعيت عالی،زیر قيمت بازار
٩٥٣٥٧٨٥٧/ پ٠٩١٥٣٢٢٣٠٦٦

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

٠٩٣٩٥٥٥٠٧٥٨
٩٥٣٦٠٧٥٢/ ف

3يان سنتر ١ 
 مغازه ١٣ طبقه ٢ دور وید با 

امکانات کامل فی ٣٣٠ م فروش 
یا معاوضه ٠٩١٥٥٠٠٠١١٣

٩٥٣٥٩٧٦٨/ 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

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

اول سرقفلی معاوضه و نقدى  
٠٩٣٩٥٢٢٧٦٩٢

٩٥٣١٩٥٠٤/ ف

فروش �ا معاوضه 
۶۵ متر تجارى- حدفاصل ميدان 
فلسطين  راه  سه  و  راهنمایی 

٠٩١٥٤٠٨٧٠٠٨سمت چپ
٩٥٣٦٢٢٩٢/ م

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

٩٥٣٤٩٧٥٤/ م٠٩١٥١٠٠١٤٩٩ 

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

٩٥٣٦٠٧٤٢/ ف٠٩١٥١٠٢٦٣٦٥

بازار وصال
فروش سرقفلی یک دربند مغازه 

به متراژ ٣١,۴٠ متر
٩٥٣٦٢٧٣٩/ ف٠٩١٥٦٤٦٤٥٦٦

٩٥٣٠٤٠٢٧/ ف

بلوار صبا 
٢۵٠ متر زمين 

 آب ، گاز ، تلفن ، 
برق ٣ فاز 

 با ۵٠ متر سوئيت 
٠٩١٥٥١٣٩٨٨١

قيمت استثنا�� 
۴۵ مترتجارى دائم+ ٨۵ متر 

مسکونی حاشيه کفاش، سه راه تورج 
٠٩١٥٥٠٧٩٢٧٥

٩٥٣٥٤٨٨٧/ ر

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

هتل آپارتمان تاپ  
 خيابان امام رضا اقامتی دائم 

داراى ١۶سوئيت ١خواب و ٢خواب
٩٥٣٦٢٨٦٩/ ب٠٩١٥٢٠٣٨٣٠٠ 

بلوار شهيد صادق�
مغازه  فروش  تابان  تجارى  مجتمع 
قيمت  متر   ٢۶ مساحت  به  تجارى 

٠٩١٥٣١٤٦١٤١توافقی
٩٥٣٦٢٤٤٢/ 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 فور� مغازه 
 در برج اکسون ١٧شهریور 

قيمت استثنایی زیرفی ١١٩ م
 ٠٩١٥٣٣٨٨٣٦٤

٩٥٣٦٢٦٠٨/ ف

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

٩٥٣٥٤٢١٨/ ل٠٩١٥٩٠٠٤٠٠٧

بلوار شاهد 
۵٠ متر تجارى دائم سند ششدانگ 
قابل معاوضه با آپارتمان و خودرو 

٠٩٣٨١٦٣٧٩٠٥
٩٥٣٦٢١٦٠/ ف

�فروش فور
 ٢۴ مغازه  سر  به  سر  معاوضه  یا 

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

به سوله 
با 3اربر� صنعت� 

جهت انتقال کارخانه اى 
فعال به صورت مشارکت 

نيازمندیم 
٠٩٣٠١٦٣٥٥٢٦

٩٥٣٦٢٥٢٨/ م٠٩١٥٢٠٣٩١٣٨

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

٩٥٣١٤٦٧٦/ ق

فروش�
٢ واحد مرغدارى تخم گذار 

با پروانه ٢٠ هزار و ٣٠ هزار 
سند ملکی ششدانگ، آب

 لوله کشی، گاز، برق، تلفن 
نيشابور

٠٩٣٧٨٤٨٦٩٠٢
تماس: ١٨ به بعد

٩٥٣٦٢٢٧١/ ف

١٠٠٠متر دورد�وار درب 
باغ� بزرگ

باغرود نيشابور قطعه دوم از حاشيه
 تلفن     ٠٩١٥٥٢٣٢٩٠٧

٩٥٣٦٠١٦٢/ ق

�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 مل= صنعت� 
شهرک صنعتی مشهد ٣٠٠٠مترزمين   
۴٠٠متر فضاى توليد - ١٢٠متر ادارى 

٠٩١٥٥١٧١٩٨٠ 
٩٥٣٦٢٤٤٤/ م

 �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

جاده نيشابور مل= آباد
توربين هاى بادى، حاشيه 
جاده، ١٧٠ هکتار داراى 

چشمه آب، و سند فروش کلی 
و یکجا، خریدار تماس بگيرد. 

فی توافقی
٠٩٠١٤٠٩٦٨٣٧
٠٩١٥٣١٥٥٦٦٧

٩٥٣٦٢٣٣٩/ ق

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

نيازمندیم
٠٩٣٧٩٣٨٩٦٩٣

٩٥٣٦٠٥٢٢/ ف

در سالن� لو3س 
واقع در سجاد ١۵ صندلی و ميز 

ناخن اجاره داده می شود 
٠٩٣٠٧٤٣٩٠٠٩

٩٥٣٥٩٥٢٣/ ف

به �= نفر خانم ميLاپ 3ار
 و شينيون 3ار 

حرفه اى نيازمندیم 
٣٧٢٩٩٥٦٩

٩٥٣٦٢٧٦٦/ ف

 آرا�شگر ماهر مرد
 نيازمندیم خيام۴۶/٣قطعه چهارم

٠٩٣٧٥٢٣١٥٩٠
٩٥٣٥٥٧٦٥/ ق

�فور�    فور
اتاق ایپالسيون اجاره داده
 می شود محدوده فرامرز

٩٥٣٦٠٩٧٠/ ف٣٧٦٧٤٠٢٣

به �= نفر استاد3ار جگر�3 
 نيازمندیم ترجيحا محدوده 

بلوار توس ٠٩٣٣٠٦٣٣٦٥٠
٠٩٣٨٠١١٩٤٣٦

٩٥٣٦٢٣٨٣/ ف

به چند بردست ترکار و خشک کار  
نيازمندیم با حقوق و مزایاى عالی 
انتهاى الدن ٣۵ بين گلدیس ١٧ 

 و ١٩ قنادى پاى سيب
٩٥٣٦١٣٧٩/ ف

به �= آشپز ماهر 
 با حقوق و مزایاى مکفی نيازمندیم 

 ٠٩١٥٢٠٦١٠٠٦
٩٥٣٦٢٠٨٢/ ف

 به �= سرآشپز 
حرفه ا� نيازمند�م   

٠٩١٥٣٠٥٨٠٠٧ 
٩٥٣٦٢٨٤٧/ آ

به �= فر3ار ماهر 
 جهت اغذیه فروشی نيازمندیم 

ترجيحا محدوده بلوار توس
 ٠٩١٥٥١٤٤٩٧٣

٩٥٣٦٢٦١٠/ ف

به �= آشپز و 3م= آشپز 
جهت کار در رستوران نيازمندیم 

محدوده سيدى
٠٩١٥٣١٥٩٠٠٢

٩٥٣٥٥٩٩٧/ ر

به چند نفر آشپز ماهر 3م= آشپز 
3ارگر ساده با امکانات رفاهی

کامل ترجيحا شهرستانی یا مشهدى 
نيازمندیم ٠٩٣٨٦٣٠٨١٠٠

٩٥٣٦٢٢٢٢/ ف

 �پيتزاچين و ظرفشو
و سالن دار خانم و آقا

چهارراه دانشجو - سالم پيتزا
٠٩١٥٥٢٠٧١١٢

٩٥٣٦٠٨٣٩/ ر

به تعداد� نيرو
جهت کار در کافی شاپ 

نيازمندیم ٣٧٦٨٣٣٩٠
٩٥٣٦٢٧٥٥/ ف

3ارگر خانم  
جهت آشپزخانه - ساعت کار ٨ ساعت   
حقوق ۶٠٠ تومان  محل کار معلم ۶۵

٩٥٣٦٢١١٤/ م٠٩١٥٥٢١٧٧٤٠

استخــدام

امالt حومه مشهد

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

 خر�د  و فروش
�صنعت� 3شاورز

آرا�شگر

آشپز و شير�ن� پز

اموررستوران

معاوضه

tخر�د و فروش امال

٩٥٣٥٨٣٣٤/ ف


