
شنبه ٢٨  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٥٠٠
٣٤

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

٩٥٣٤٧٤٦٢/ خ

شاند�ز
اراضی ششدانگ استاندارى 

با پروانه و امکانات و
سایر تعاونی ها
خرید و فروش

امانی ٠٩١٥٥١١٧٦٦٤ 
٠٩٠١٦٣٦٢٠٤١

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

بلوک
۵ - ۵/١  -٧ و ١١ 

بی واسطه 
  ٠٩١٥٣١٥٠٢٢٧
فرزان ٣٦٦١٧٧٧٥ 

٩٥٣٤٦٤٢٩/ 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

سوران
نقدا خریداریم

 ٠٩١٥٥٠٢٤٥٠١
٠٩١٥٣٣١٦٧٤٩

٩٥٣٥٨١٩٥/ ط

٩٥٣٠٨٥١٧/ پ

چاهش= ،جلدt،صف� آباد
الهيه ،اماميه،سپاد
 خرید وفروش -طوطيان

٠٩١٥٥٢١٣٧٨٧-٣٥٢٣٠٩٥١

 الهيه
 سپاد 

خریداریم
٠٩١٥٣٠٨٤٧٣١ 

٩٥٢٠٠٦٩٦/ ق

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

٢ یا ٣ یا ۶ دانگ و باقيمانده ١٧۶
٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢

٩٥٢٨٣٤٦٧/ ل

هاشميه ٨٩
قطعه دهم ٢٠٠ متر شمالی

 سند ششدانگ ملکی،فی ۴۶٠ م
٩٥٣٣٥٥١٦/ ل٠٩١٥١١٠٩٣١٦

الهيه- سپاد
خریدار زمين ١۵٠متر مشاع

٠٩١٥٩١٣٥٢٦٥
٩٥٣٠٧٥١٥/ پ

٩٥٣٦٣٨٥٤/ م

گلبهار قطعات
٢۵٠مترى،باسند ملکی و نقشه ثبتی 
با تمام امکانات دولتی از ، ام الی ۵م

٠٩١٥٦٢٦٢٥٨١

ابوطالب ٥٩
پنج واحد آپارتمان یکجا فروش 

۶٠٠م یا معاوضه - وکالتی
٩٥٣٦٦٠٥٤/ م٠٩١٥٥٢٣٦٥٥٠

فروش �ا معاوضه
زمينی به مساحت ۴١٢ متر 

مسکونی با پروانه ساخت در 
مجتمع یاس محدوده پدیده 
شاندیز با آپارتمان ٢٠٠ م 

معاوضه می شود
 ٣٦٠٨٨٣٢٥

٠٩١٥٢٤٧٤٦٥٢
٩٥٣٦٥٥٤٤/ ف

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

٩٥٣٢٥٢٦٨/ ق٠٩١٥٥١١٥٨٢٤

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

٠٩١٥١١٣٣٦٢٧ ٨۵٠م
٩٥٣١٣١١٦/ م

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

باغ� در جاده فردوس�
روستاى دهشک

 حدودا ٨٠٠ متر به فروش
 می رسد یا معاوضه 

با ویال در شمال 
ترجيحا نور یا بابلسر

٠٩١٥١٨٢٥١٨٩
٩٥٣٦٥٤٣٥/ ف

 �باغ هزار متر
درختان ميوه 

نه ساله جاده قدیم قوچان 
خيابان بوستان آالچيق- 

آبنما- دستشویی- 
انبارى- نيم ساعت آب مدار
 کف سنگ- دیوار سنگ نما

باربيکيو- سند وکالتی
 بدون آب و برق و گاز

 فی ١۵٠ م 

٠٩٣٩٤٩٩٢٨٩٣
٩٥٣٦٥٣٣٨/ ب

شاند�ز
خرید فروش معاوضه زمين باغ ویال

اکرمی ٠٩١٥١١١٦٧٣٣
٩٥٣١١٣١٦/ ف

سه راه فردوس� 
 و حومه تخصص ماست 

خرید، فروش، تهاتر ملک با

زمين، باغ، ویال داخل مجموعه

٠٩١٥٣٠٩٣٠٩٤ 
٩٥٣٦١٩٢٣/ م

حاشيه سيدان 
٢٢٠٠ متر باغ ویال بنا ٢١٠ متر ، استخر 

فضاسازى فوق العاده شيک و لوکس
٠٩١٥٥١٧٠٣٢٨ فی ۶۵٠ م 

٩٥٣٤٠٥٠٩/ م

٩٥٣٢٣٥٥١/ ق

باغچه ٩م
در منطقه تفریحی زرخوان

٠٩٣٠١١٠٢٣٠٠

طرقبه روبرو� هتل 
سحاب حصار گلستان
مسکونی ویالیی سند دار 

نوساز ٩٠متر بنا . ١۵٠متر 
زمين شمالی آب برق گاز 
ساخت خوب وچشم انداز 

عالی فی ١٨۵م
٠٩٣٦٨٨٣٩٨٨٩

٩٥٣٦٥٥٤٠/ ق

انتها� خين عرب 
نهال  عدد   ۵٠ باغچه،  متر   ١۵٠٠
٣ ساله آب مدار، استخر، آالچيق و 

فضاسازى ٠٩١٥٥٢٢٧٥٧٣
٩٥٣٦٣٨٧٠/ ف

 سال نو 
tمبار

 باغ و ویال
٠٩١٥٨٠٨١٨١٠ ميرى

٩٥٣٦٣٦٧٣/ ف

 �K٣٠٠٠متر باغ مل 
 در محدوده گلبهار با ۴٠٠ راس 

درخت ١٠ ساله 
استخر= فضاى بازى= آالچيق 

دوبلکس داراى ٢ زیر بناء مبله 
٣٨٠ ميليون

٠٩١٥٣٠٨٠٦٩٩ 
٩٥٣٦٥٨٨٠/ مرحيمی

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

٠٩١٥٧٢٧٠٨٧٠
٩٥٣٦٢١٩٩/ م

�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

گلبهار-٣٠٠٠مترزمين  
آب و موقعيت عالی فروش

 یا معاوضه با ماشين 
٩٥٣٥٢٠٣٤/ ش  ٣٨٣٢٦٨٦٨

سه راه فردوس� 
شاهنامه ٣٦

٢ قطعه ویال ۵٠٠ و 
٧٠٠ مترى هر قطعه با 

٧٠ متر بنا نوساز از یک 
مجتمع ویالیی ۴ واحدى 
داراى استخر و آالچيق و 

درختان ميوه ۴ ساله
 آب و برق 

٠٩١٥٣٠١٧٧١٠
٩٥٣٦٥٨٠٦/ ر

شاهنامه ١٤
۵٠٠ متر ویال لوکس ، با تمام 

امکانات،قولنامه اى ١۵٠ م
٠٩١٥٥٠٥٠٤١٠

٩٥٣٦٤٨١٦/ ل

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

٩٥٣٤٩٧٥٤/ م٠٩١٥١٠٠١٤٩٩ 

فروش هتل آپارتمان 
١٠ دقيقه تا حرم

٢٠ سوئيت 
در ١۴۴٠ متر 
 ٢ سال ساخت

٠٩١٥٦٥١١٣٨٢
٩٥٣٦٥٠١٣/ ل

هتل و هتل آپارتمان 

فروش�
از ٣ ميليارد تا 

٣٠٠ ميليارد
٠٩١٥٧٩٩٠٢٨٨

٩٥٣٦٦٠٤٥/ ق

فروش 
مغازه

در نزدیکترین 
مجتمع تجارى
 به حرم مطهر

( با شرایط ویژه) 
آماده تحویل 

٢۵% نقد الباقی 
اقساط ۴٨ ماه

٣٨٠٨٣٦١٢
٠٩٠٢٥١٣٨٠٨٣

٩٥٢٨٦٣٠١/ ق

 مزرعه فروش�

٠٩١٥٧٩٩٠٢٨٨
٩٥٣٦٦٠٤٠/ ق

فروش �ا معاوضه 
چهارراه ابوطالب بازار بزرگ 

برجيس طبقه اول قيمت توافقی 
٩٥٣٦٣٥٦١/ ف٠٩١٥١٠٩٢٤٩٩

�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

سال نو 
tمبار

هتل - هتل آپارتمان 
خرید و فروش

٠٩١٥٨٠٨١٨١٠ ميرى
٩٥٣٦٣٦٩١/ ف

الماس شرق 
فروش فورى با موقعيت عالی 

زیرقيمت کارشناس فی ١۵٠م 
٩٥٣٦٤٤٨١/ ف٠٩١٥٤٠٥٩٣٢٧

�فروش فور
محدوده خسرو� نو

 ٢٢۶ متر ملکی
 داراى ١٣ سوئيت باتجهيزات 
اتاق  بعالوه  زائر  جهت  کامل 
نگهبانی و انبارى فقط ٩۵٠ تومان

٠٩١٥٣١٤٨٨٠٩ 
٩٥٣٦٥٦٨٢/ م٣٢٢٥٦٣٩٩

سال نو 
tمبار
دفتر کار 

معلم - دانشجو
٩٥٣٦٣٦٦٠/ ف٠٩١٥٨٠٨١٨١٠ ميرى

٩٥٣٠٤٠٢٧/ ف

بلوار صبا 
٢۵٠ متر زمين 

 آب ، گاز ، تلفن ، 
برق ٣ فاز 

 با ۵٠ متر سوئيت 
٠٩١٥٥١٣٩٨٨١

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

3يان سنتر٢
فروش یک باب مغازه تجارى 

٢٣متر طبقه سوم
٠٩١٥٥١٠٥٠٩٩

٩٥٣٤٩٠٨٦/ ق

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

اول سرقفلی معاوضه و نقدى  
٠٩٣٩٥٢٢٧٦٩٢

٩٥٣١٩٥٠٤/ ف

و�الژتور�ست
طبقه منهاى یک دور آبنما فروش 

سرقفلی به قيمت کارشناس
٩٥٣٦٥٤٤٢/ ف٠٩١٥٥٠٠١٠١٩

3يان سنتر ٢
فروش یک واحد ادارى طبقه ۶ زیر 

قيمت به صورت نقد و معاوضه
٠٩١٥٥١١٢٩٠٢

٩٥٣٦٣١٧٠/ ق

 �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

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

٩٥٣١٤٦٧٦/ ق

به سوله 
با 3اربر� صنعت� 

جهت انتقال کارخانه اى 
فعال به صورت مشارکت 

نيازمندیم 
٠٩٣٠١٦٣٥٥٢٦

٩٥٣٦٢٥٢٨/ م٠٩١٥٢٠٣٩١٣٨

�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

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

با امکانات فول
فروش یا معاوضه

٠٩١٥٥٨٠٦٧٧٨
فقط مصرف کننده

٩٥٣٦١٦٥٣/ 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

٥هKتار زمين
بعالوه ١١ساعت آب موتور ٨ اینچ 
درچناران معاوضه بامنزل وماشين

٠٩١٥٥٠٨٤٣٧٠
٩٥٣٦٥٢٦٨/ ق

استاد3ار خش= 3ار 
و تر3ار و بردست 

نيازمندیم 
 قاسم آباد ميثاق ٢ جاهد ١ پالک ٨١

٩٥٣٦٤١٠٩/ ف

به �= 3م= آشپز ماهر 
نيازمند�م

گلشهر، شفيعی ٣٢ پ ٢٧٢
٠٩٣٦١٧٩٢٠٣٢

٩٥٣٦٥٦٥٣/ ف

به �= فر3ار ماهر 
در محدوده حرعامل�

نيازمندیم
٠٩١٥٦٤٢٩٧٢٠

٩٥٣٦٥٢٠٢/ ف

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

نيازمندیم 
٠٩١٥٤٦٩٦٥٨٩

٩٥٣٦٣٠٥٩/ ف

به �= آشپز
 �ا 3م= آشپز

ترجيحًا محدوده مصلی نيازمندیم.
٩٥٣٦٥٧٩٤/ پ٠٩١٥٣٢١٢٠١٤

به �= آشپز و 
3م= آشپز 

و یک نفر کارگر ساده آقا 
و یک حسابدار آقا جهت کار 

در آشپزخانه نيازمندیم 
امام رضا ۵ چهنو ١٠

 اولين کوچه سمت راست 
هتل آپارتمان مهریز

٩٥٣٦٥٦٤٢/ ف٠٩٣٠٧٥٠٤٥١٦

شاگرد نيمه ماهر ساندو�چ� 
با موتور نيازمند�م

حقوق ٨٠٠ تومان ١٠ صبح تا ١٠ 
شب ٠٩١٥٢٠٩٣٢٧٠

٩٥٣٦٤٤٢٤/ ف

به تعداد� مهماندار آقا
رستوران  در  کار  جهت  نيازمندیم 

مراجعه حضورى نبش ابن سينا ١۵
٩٥٣٦٣٨٦٨/ ف٠٩١٥٥٨٠٣٨٢٩

به سالن دار و 
3م= آشپز

ترجيحا شهرستانی جهت 
رستوران نيازمندیم چهارراه 

شهدا بين بهجت ١ و ٣ 
رستوران الزهرا

٠٩٣٠٢١٣٩٤٧٦
٩٥٣٦٤٤٨٧/ ف

به �= فر3ار ماهر 
نيازمند�م   

٠٩١٥٣١٩١٠٣٠
٩٥٣٦٥١٢١/ ف

�به تعداد� نيرو
 سالن دار (خانم و آقا )

و تعدادى نيروى
 خدماتی آقا 

جهت کار در
 فودکورت عالءالدین

 (آرميتاژ گلشن) نيازمندیم
 آدرس جهت مراجعه حضورى: 

بلوار هفت تير هفت تير ٨ 
برج آرميتاژ گلشن

 طبقه چهارم 
فود کورت عالء الدین 

 

٩٥٣٦٢٧٢٦/ ف

به �= نفرفر3ار ماهر
نيازمندیم.چهارراه لشکر،فست فود 

٠٩١٥١١٨٦٠٣٠اورست
٠٩١٥٣١٣٠٧٢٩

٩٥٣٦٤٩٦٨/ ق

به 3ارگر ساده خانم 
در  واقع  فود  فست  در  کار  جهت 

بلوار سجاد نيازمندیم.
٠٩١٥٣٠٤١٤٦١

٩٥٣٥٤٩٦١/ خ

به �= 3م= آشپزماهر 
و کارگر ساده آقا یا خانم و تعدادى 
پيک موتورى نيازمندیم بين صدر 

٣٣٣٣٤١٠٩٥٠ و ٣۵
٩٥٣٦١٩٦٩/ ف

 به �= خانم 
رستوران  مهماندار  و  پذیرش  جهت 
پيامک  را  خود  مشخصات  نيازمندیم. 

 ٠٩١٥٨٠٥٤٢٢٧کنيد
٩٥٣٥٨١٣٦/ م

به چند آشپز 
و 3م= آشپزماهر 

و صندوق دار خانم
 و پيک موتورى جهت کار
 در رستوران در منطقه

 جاهدشهر فورا نيازمندیم 

٠٩٣٨١٠٠٤٨٧٥
٩٥٣٦٤١٢٣/ ف

به چند نفر 3ارگر نيمه ماهر
جهت کار در فست فود نيازمندیم 

محدوده پيروزى 
٠٩٣٣٩١٠٨٦٩٦

٩٥٣٦٥٢٠٤/ ف

استخــدام

امالt حومه مشهد

خر�د و فروش باغ و و�ال

�خر�د و فروش تجار
�و ادار

 خر�د  و فروش
�صنعت� 3شاورز

آشپز و شير�ن� پز

اموررستوران

معاوضه

tخر�د و فروش امال

٩٥٣٥٩٩٢٩/ ق

٩٥٣٥٢٢٠٥/ م


