
چهارشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٨
٣٨

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

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

زمين ٢٧٠ متر بناى دوبلکس 
٠٩١٥٣١٣٦٥٣٦

٩٥٣٤٩٨٣٥/ ف

فروش �ا معاوضه 
باغ تاالر 

 با درآمد عالی، شهرستان درگز
٩٥٣٥٦٣٨٤/ ق٠٩١٥٣٨١٢٧٣٦ 

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

٩٥٣٢٥٢٦٨/ ق٠٩١٥٥١١٥٨٢٤

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

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

هنرستان- اوا�ل هنرستان 
١٠٠٠ متر معاوضه با مجتمع مسکونی

تير  هفت  هنرستان  صياد  یکجا   
٠٩١٥٧٦٩١٩٠٠هاشميه و... 

٩٥٣٦٤٥٤٦/ ب

 �اوا�ل پيروز
آپارتمان صفر فول ١١۵ متر و ١٢۵ 
واسطه  بی  زمين  با  معاوضه  متر 

٩٥٣٦٤٥٦٣/ ب٠٩١٥٧٦٩١٩٠٠

سه راه فردوس�
 شاهنامه ١٤

۵٠٠ متر ویالى لوکس با تمام امکانات
١۵٠ م         ٠٩١٥٥٠٥٠٤١٠

٩٥٣٦٠٠٠٨/ ل

سه راه فردوس� 
 و حومه تخصص ماست 

خرید، فروش، تهاتر ملک با

زمين، باغ، ویال داخل مجموعه

٠٩١٥٣٠٩٣٠٩٤ 
٩٥٣٦١٩٢٣/ م

گلبهار-٣٠٠٠مترزمين  
آب و موقعيت عالی فروش

 یا معاوضه با ماشين 
٩٥٣٥٢٠٣٤/ ش  ٣٨٣٢٦٨٦٨

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

٩٥٣٦٣١١٥/ ف

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
٢١-٣٣٩٣١٢٢٠

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

٠٩١٥٧٢٧٠٨٧٠
٩٥٣٦٢١٩٩/ م

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

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

جاده چهچهه-١٢٠٠متر 
 دور دیواردرختان١٢ساله سيستم 

قطره اى ملکی باسندجدول کشی۶۵م
 ٠٩١٥٤١٢٦١٤٦

٩٥٣٦١٥٣٠/ 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

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

الماس شرق 
فروش فورى با موقعيت عالی 

زیرقيمت کارشناس فی ١۵٠م 
٩٥٣٦٤٤٨١/ ف٠٩١٥٤٠٥٩٣٢٧

 مغازه ٦٠متر
 داراى ١٢٠متر تجارى دائم ١٣۴متر 
مطهرى  در  واقع  ملک  پشت  انبار 

٠٩٣٠٤٤٢٨٧٠٠ شمالی یک
٩٥٢٣٢١٧٥/ م

فروش 
مغازه

در نزدیکترین 
مجتمع تجارى
 به حرم مطهر

( با شرایط ویژه) 
آماده تحویل 

٢۵% نقد الباقی 
اقساط ۴٨ ماه

٣٨٠٨٣٦١٢
٠٩٠٢٥١٣٨٠٨٣

٩٥٢٨٦٣٠١/ ق

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

٠٩١٥٣١٤٦١٤١توافقی
٩٥٣٦٢٤٤٢/ ف

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

٩٥٣٦٠٦٩٠/ پ٠٩٣٩٥٢٩١٨٩٨

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

٩٥٣٦٠٧٤٢/ ف٠٩١٥١٠٢٦٣٦٥

٢باب مغازه 
هرکدام۴٠متر،با سند ملکی

در موقعيت عالی،زیر قيمت بازار
٩٥٣٥٧٨٥٧/ پ٠٩١٥٣٢٢٣٠٦٦

�فروش فور
 ٢۴ مغازه  سر  به  سر  معاوضه  یا 

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

قيمت استثنا�� 
۴۵ مترتجارى دائم+ ٨۵ متر 

مسکونی حاشيه کفاش، سه راه تورج 
٠٩١٥٥٠٧٩٢٧٥

٩٥٣٥٤٨٨٧/ ر

 �دفتر3ار
جنب دادگستر� مدرس

موقعيت عالی، پارکينگ 
اختصاصی، سرایدارى، 

سالن انتظار قيمت مناسب

٠٩١٥٥١١٤١٤٣
٩٥٣٦٤٢٨٣/ 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 
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

٩٥٣٠٤٠٢٧/ ف

بلوار صبا 
٢۵٠ متر زمين 

 آب ، گاز ، تلفن ، 
برق ٣ فاز 

 با ۵٠ متر سوئيت 
٠٩١٥٥١٣٩٨٨١

و�ال�� حاشيه بلوار فردوس�
بين فرامرز واستقالل ٢٧٠ متر 

زیر فی منطقه ١/٨٠٠
٠٩١٥٣٠٣٩٥٢٥

٩٥٣٦٤٢٦٣/ ق

3يان سنتر ٢
فروش یک واحد ادارى طبقه ۶ زیر 

قيمت به صورت نقد و معاوضه
٠٩١٥٥١١٢٩٠٢

٩٥٣٦٣١٧٠/ ق

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

اول سرقفلی معاوضه و نقدى  
٠٩٣٩٥٢٢٧٦٩٢

٩٥٣١٩٥٠٤/ ف

هتل آپارتمان تاپ  
 خيابان امام رضا اقامتی دائم 

داراى ١۶سوئيت ١خواب و ٢خواب
٩٥٣٦٢٨٦٩/ ب٠٩١٥٢٠٣٨٣٠٠ 

انبار موادغذا��
١١٠٠متر+ ٢٠٠متر فضاى ادارى

کارخانه  مقابل  کالت  جاده  حاشيه 
٠٩٣٠٤٤٢٨٧٠٠ جامعه

٩٥٢٣٢١٨٥/ م

فروش فور� مغازه 
 در برج اکسون ١٧شهریور 

قيمت استثنایی زیرفی ١١٩ م
 ٠٩١٥٣٣٨٨٣٦٤

٩٥٣٦٢٦٠٨/ ف

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

٩٥٣٤٩٧٥٤/ م٠٩١٥١٠٠١٤٩٩ 

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

صفر فروش یا معاوضه با ویالیی 
کلنگی    ٠٩١٥٣٢٣٨٥٨٧

٩٥٣٦٢٩٠٥/ ق

�واحد دامدار
 گوساله پروار ٥٠ راس�

فروش یا معاوضه 
٩٥٣٥٣٤٦٦/ ف٣٨٢٣٠١٤٨

�فور� فور
جاده 3الت حاشيه گرج�
٣٨٨ متر سالن صنعتی

با امکانات فول
فروش یا معاوضه

٠٩١٥٥٨٠٦٧٧٨
فقط مصرف کننده

٩٥٣٦١٦٥٣/ ق

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

�فروش فور� فور
١٨,۵ هکتار زمين کشاورزى 

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

داراى سند دفترچه اى

٠٩١٥١١٦٢٧٧١
٩٥٣٦٠٨٥٢/ ق

زمين و سوله 
شهرt صنعت� چناران

فروش شرایطی یک 
هكتار زمين و ٢۴۵٠ متر 

سوله با امتيازات كامل
٠٩١٥٦١٥٧١٣٦

٩٥٣٦٤١٧٢/ ق

٤٫٥هKتارزمين مرغوب 
با ٨ ساعت آب چناران  کشاورزى 

بعداز پليس راه ١٧٠م 
٠٩١٥٥١٩٧٤٨٢

٩٥٣٦٤٤٨٩/ ف

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

٠٩١٥٥١٧١٩٨٠ 
٩٥٣٦٢٤٤٤/ م

به سوله 
با 3اربر� صنعت� 

جهت انتقال کارخانه اى 
فعال به صورت مشارکت 

نيازمندیم 
٠٩٣٠١٦٣٥٥٢٦

٩٥٣٦٢٥٢٨/ م٠٩١٥٢٠٣٩١٣٨

 �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

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

٩٥٣١٤٦٧٦/ ق

به �= همKار آرا�شگر آقا 
محدوده ١٧ شهر�ور

نيازمندیم
٠٩٣٧٧٦٤٢٥٥١

٩٥٣٦٤٤٨٣/ ف

�= آرا�شگرماهر آقا 
نيازمندیم با سابقه کارى

 باالى ۴ سال 
٠٩١٥٧٠٢٦٢٢٤

٩٥٣٦٤٢٨٠/ ف

به �= آرا�شگر ماهر 
مردانه نيازمند�م  

٠٩١٥٨٠٣٩٧٩٠
٩٥٣٦٤٠٣٧/ ف

در سالن� لو3س 
واقع در سجاد ١۵ صندلی و ميز 

ناخن اجاره داده می شود 
٠٩٣٠٧٤٣٩٠٠٩

٩٥٣٥٩٥٢٣/ 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 �= آرا�شگر مردانه 
تمام وقت نيازمند�م  

٠٩٣٥٤٧٥٢١٨١
٩٥٣٦٤٠٩٤/ ف

 به �= نفر آرا�شگر
 ماهر با سابقه کارى باال محدوده 

صياد فورى نيازمندیم 
 ٠٩١٥٦٥٥٠٣٥٧

٩٥٣٦٣٠٦٦/ ف

به �= آشپز ماهر 
 با حقوق و مزایاى مکفی نيازمندیم 

 ٠٩١٥٢٠٦١٠٠٦
٩٥٣٦٢٠٨٢/ ف

استاد3ار خش= 3ار 
و تر3ار و بردست 

نيازمندیم 
 قاسم آباد ميثاق ٢ جاهد ١ پالک ٨١

٩٥٣٦٤١٠٩/ ف

به �= آشپز و 3م= آشپز 
نيازمند�م  

  ٠٩١٥١٠٠٧٧١٩
٩٥٣٦٤١٤١/ ف٠٩٣٥٩٧٠٣٥٣٥

به دو نفر آشپز 
جهت کار در فست فود 

نيازمندیم(شيفت صبح و عصر)   

٠٩٣٧٠٦٤٨٤٩٤
٩٥٣٦٤٤٩٤/ ف

به �= فر3ار ماهر 
 جهت اغذیه فروشی نيازمندیم 

ترجيحا محدوده بلوار توس
 ٠٩١٥٥١٤٤٩٧٣

٩٥٣٦٢٦١٠/ ف

به �= 3م= آشپز 
جهت رستوران نيازمندیم 

خيابان عبادى 
٠٩٣٨٣١٢٧٦٤٢

٩٥٣٦٤٣٠٠/ ف

رستوران پونه ١-آشپز باتجربه
و با سابقه ٢-کمک آشپز 
(شهرستانی با جاى خواب )

  مراجعه حضورى بين پيروزى ٢٧ و ٢٩ 
٩٥٣٦٤٣٥٥/ ف

به �= تر3ار و خش= 3ار 
جهت کار در قنادى در زاهدان 

نيازمندیم 
٠٩١٥٤٦٩٦٥٨٩

٩٥٣٦٣٠٥٩/ ف

به تعداد� 3ارگر ساده 
جهت 3ار در جگر�3

نيازمندیم
٠٩٣٥٤٤٨١٠١٧

٩٥٣٦٤٠٧٤/ ف

رستوران 
ز�تون لبنان

نيروى متعهد آقا و خانم با شرایط 
عالی به شرح ذیل می پذیرد

 - ساالد زن
 - منقل دار و کمک آشپز 

- صندوقدار مسلط به زبان 
عربی - سالن دار

- پخش تراک و صدا بزن 
آدرس: نبش شيرازى ٢

(جنب حرم مطهر) بازار توس طبقه اول
 مراجعه ١٠ الی ١٨

 

٩٥٣٦١٨٣٨/ ر

به تعداد� 3م= 
آشپزماهر

شهرستانی آقا 
باجاى خواب و کارگر ساده 

خانم نيازمندیم.

٠٩٣٣٢٤٠٧٩٨١
٩٥٣٦١٩٩٦/ ق

به جوان شهرستان� 
در کله پزى ترمينال با جاى خواب 

نيازمندیم حقوق ۵٠٠ هزار 
٠٩١٥٥٠٠٨٢٣٥

٩٥٣٦٣٨٩٤/ ف

٩٥٣٦٠٧١٨/ ف

استخدام
برخورد خوش   ، باتجربه  ١-ميزبان 

 با ظاهر مناسب جهت هر ٢ شعبه 
راهنمایی و طرقبه ٢-نيروى خدمات

 و ظرفشوى٣-پيک موتورى 
۴-نيروى تاسيسات 

 ۵- تخته کار و کباب گير 
مراجعه حضورى: راهنمایی ١٨ 

ساعت ١٣ الی ١۵
 راهنمایی ١٨ رستوران آبنوس 

 

به تعداد� نيرو
جهت کار در کافی شاپ 

نيازمندیم ٣٧٦٨٣٣٩٠
٩٥٣٦٢٧٥٥/ ف

به تعداد� نيرو� خدمات� آقا 
جهت کار در رستوران نيازمندیم 
پيروزى ٩ نبش چهارراه اول پالک ٣

٠٩٣٠٣٤٩١٨٠٩
٩٥٣٦١٨٧٠/ ف

منش� خانم و 3ارگر 
ساده نيازمند�م   

٠٩٣٥٢٦١٢١٤٥
٩٥٣٦٤١٩١/ ف

 �فر3ار پيتزا و ظرفشو
جهت فست فود نيازمندیم 

ساعت تماس ١٢ ظهر به بعد 
٠٩١٥٤٠٠٤٥١٢

٩٥٣٦٢٦٧٩/ ف

به تعداد� فر3ار ساندو�چ 
و پيتزا و سالن دار

جانباز  محدوده  در  صندوقدار 
نيازمندیم ٠٩١٢٣٠١٧١٨٨

٩٥٣٦٣٠٨٤/ ف

 �به تعداد
3ارگر ساده و نيمه ماهر 

جهت کار در فست فود نيازمندیم
٠٩١٥٨٠٨٦١٨١

٩٥٣٦٢١٧٣/ 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

اموررستوران

معاوضه

٩٥٣٥٩٩٢٩/ ق


