
چهارشنبه ١٨ آذر ١٣٩٤ ،  شماره ١٩١٣٩
٤٠

منزل مسJون� 
 �٣ واحد ٢٠٠ متر

دونبش  خالی،  تمام  پيلوت،  روى 
٢۵٠ مترزمين، با امکانات مستقل 
و اسناد تفکيک شده فول امکانات
 رضوى ٣ حاشيه کالنترى فروش 

یا معاوضه با واحدهاى کوچکتر 
٠٩١٥٣١١٠٦٧٧

٩٤٣٩٠٧٦٩/ م

امامت
٢۵٠مترى ویالیی

امامت ١٩
امامت ١۵
امامت ۵٠
امامت ۵۴
امامت ٩

امامت ٣٠
امامت ۶٠

٠٩١٩٨٠٠٧٠٩٨
آرون

٩٤٣٨٥٩٢٢/ ب

٩٤٣١٠٧١٨/ ب

الهيه
خر�د فروش

 

٠٩١٥٥٠٠٣٥٠٠ 

ارتفاعات هاشميه
زمين هکتارى و ١٠٠٠مترى سند ملکی 

و قولنامه اى با استعالمات ١٠م به باال
٩٤٣٨٥٢٥٤/ پ٠٩١٥٣٠٧٣٠٤٢

انتها� هاشميه
مالصدرا- شميرانات

تخصص ماست 
 مالکين محترم 
خرید و فروش 
آپارتمان و زمين
٠٩١٥٢٥٥٣٠٠٥

٣٨٨٤٠٩٦٦
٩٤٠٩٧٣٢٤/ لایمان علوى

شاند�ز، و�الشهر 
خرید و فروش، معاوضه

 زمين ، باغ، ویال   
زعفرانيه، سوارکارى جلدک  

الماس کاران درخت بيد،دهنو  

عمارت ٠٩١٥١١١١٢٠١
٣٥٥٩٣٤٨١

٩٤١٤٤٦٤١/ ف

 شاند�ز
 خرید و فروش ،باغ ویال

امانی ٠٩١٥٣١٤٣٣٩٤
٩٤٠٢٠٠٢٤/ م

٩٤٠٩٧٨٥٠/ ل

 tجلد
 صف� آباد
آتش نشانی ، راه آهن 

جهاد ، سنگ سفيد 
خرید و فروش

٠٩١٥٣٠٠٨٣٢٩

زمين فروش�
٢۶٢ متر از اراضی پشت هتل طرقبه 

داراى ٢ عدد سند دفترچه ملکی 
٠٩١٥٣١٦٤٠٧٠

٩٤٣٨٦٤٢٥/ ف

الهيه 
بزرگ  هاى  زمين  فروش  و  خرید 

مسکونی، تجارى، صنعتی
٠٩١٥٥١٧٨٤٠٠ سعادت

٩٤٣١١٩٢١/ ف

پشت 
آرامگاه فردوس�

فروش تعدادى زمين 
دور دیوار و بدون دیوار 
با درختان ٣ ساله درب 
ویالیی بزرگ و همراه 
با آب لوله کشی شده 

تحویل سر زمين و
 تانکر ده هزار ليترى

 با نگهبانی و سند
فی ٢۵ ميليون

 یا معاوضه
٠٩١٥٩٠٨٦٠٩٣

بهارى ٠٩٣٨٨٧٧٨٧٣٤
٩٤٣٥٣٢٤٧/ م

الهيه
مسکونی،تجارى خریداریم

 ٠٩١٥٣٢٠٣٠٧٥            
٩٤٣٤٢١٩٥/ د٣٥٢٤٢٥٧١

چاهش= ،جلدt،صف� آباد
الهيه ،اماميه،سپاد

 خرید وفروش -طوطيان
٠٩١٥٥٢١٣٧٨٧-٣٥٢٣٠٩٥١

٩٤٢٦٦٩١٨/ پ

و�ران�- شاند�ز 
کاربرى  دیوار،  دور  زمين،  متر   ۵٠٠
مسکونی، معاوضه با آپارتمان یا ویالیی

٠٩١٥٣٠٠٠٤١٤
٩٤٣٨٣٨٨١/ ف

دو قطعه زمين ٢٥٠متر
 هاشميه تقاطع چهارراه نماز

 هر قطعه ٣٧٠م
٠٩١٥٩٢٣١٣٠٠

٩٤٣٩٠٠٩٢/ ق

شاند�ز
خر�د، فروش، تهاتر

 زمين، باغ، ویال
غفاریان ٠٩١٥١٢١٣١٤٤
٠٩١٥٣٠٠٥٥٦٥ ثانی 

تلفکس ٣٤٢٨١٥٦٠-٠٥١ 
٩٤٢١٨٨٣١/ م

٩٤٢٧٤٣٨٣/ ف

شاند�ز
خرید و فروش زمين، باغ، ویال
اکرمی ٠٩١٥١١١٦٧٣٣

عسگر�ه (ر�حان ) 
٨٠٠مترزمين، سند، آب

فروش یا معاوضه با خودرو 
٠٩١٥١١٩٣٧٢٤

٩٤٣٨٩٨٥٤/ ف

سه هJتار زمين  
 با ١٠ ساعت آب 

نزدیک چناران
٩٤٣٦٣٣٠٠/ م٠٩١٥٣١٨٦٨٣٤ 

سرافرازان، آرمان ١٢ 
یک قطعه زمين ١۶٠مترى ٢ممر 

به فروش می رسد 
٠٩١٥٥٠٠٥٤٣٠

٩٤٣٨٦٦٣٢/ ف

الهيه
 حسين آباد جلدک و صفی آباد 

خریدار نقدى به فی روز
تختی ٠٩١٥٥١٣٩٢٥٠

٩٤٣٨٦٥٠٣/ ق

زمين  
 ١۵٠٠ متر زمين انتهاى اميرى با سند 
خودرو  یا  خانه  با  معاوضه  یا  فروش 

٩٤٣٧٩٨٨٥/ م ٣٢٤٠٤٠٢٣

خين عرب سه راهی حسن 
شهاب ونک ٢٨٠ متر، مترى ١۵٠ 

هزار ٠٩١٥٣٠٢٢٥٠٧
٠٩٠١٠٣٧٢١٨٤

٩٤٣٩٠١٢٧/ ف

الهيه 
خریدار ٣٠٠ و ۴۵٠ مترى 

سپاد
 ٣٥٢٤٠١١٣

٠٩١٥٣١٣٠٨٢١
٩٤٣٥٧٨١٨/ ف

حاشيه جاده
نرسيده به روستاى

 برش آباد ١,۵ هکتار 
زمين جنب باغسراى 

نيلوفر بفروش می رسد
٠٩١٥٠١٠٤٩٠١

٩٤٣٨٦٢٦٩/ ف

طرقبه شهرt بوستان
١٠٠٠متر زمين ملکی مسکونی 

١.٧ميليارد نقد معاوضه 
٠٩١٥١١٣٢٤٥٤

٩٤٣٨٤٥٢٧/ ر

ارتفاعات هاشميه
زمين ١٠٠٠مترى و هکتارى سند 
ملکی وقولنامه اى -زیر فی منطقه

٠٩١٥٢٢٠١٠٤٠-٣٨٨٢٥٦٣١
٩٤٣٨٥٢٤٩/ پ

انتها� هاشميه
زمين مسکونی

 ٢٧۵ متر ، عرض ١٠ 
شمالی ، ۴٠٠ م 

معاوضه با آپارتمان 
کوچک

٠٩٣٨٠٧٤٨١٦٩
٩٤٣٨٠٣٠١/ ل

�فروش فور
منزل آباد -بهشت ٣ 

صاحب الزمان ٨   ١٩٠ متر 
مساحت ٧ متر 

حاشيه مدارک کامل
 ٠٩٣٧١٨٤١١٢٢
٠٩٣٩٦٣٣٤٩٥٥

٩٤٣٨٩٤٦٢/ ف

و�الشهر
زعفرانيه

الماس کاران
درخت بيد-پاسارگاد
شاندیز-طرقبه-جاغرق
باغ-ویال-آپارتمان

٠٩١٥٣١٣١٣٥٢
شهریارى٣٥٥١١١٧٥

٩٤٣٤٢١٧٢/ د

گلبهار
٢۵٠ مترى با کليه استعالمات دولتی 
م   ١ فی  ثبتی  نقشه  و  ملکی  سند  و 

٠٩١٥٥٠٦٢٥٨١الی ۵ م
٩٤٢٨٧٩٦٤/ ل

٩٤١٧٦٥٣٧/ خ

شاند�ز 
خر�د و فروش 
زمين، باغ ، ویال 
قانع٠٩١٥٣١١٩١٨٣

زمين و�الئ�
١۵۴ متر دور دیوار، شاندیز 

دوممر معاوضه با اتومبيل ۴٠م
٠٩١٥٣٢٢٧٠٦٤

٩٤٣٩٠٣٩٠/ ف

٩٤٣٧٦١٦٣/ پ

سوران
خریدفروش         ملکی اوقافی

 ٠٩١٥٥٠٧٢٦٤٠-٣٢٦٧٢٥١٢
٠٩١٥٣٠٣٦٤٤٧

 فروش فور�-حجاب
 ٢٨٠متر٢نبش جنوبی با۵سقف 

پروانه فی۶٠٠م
٠٩٣٦٣٠٥٥٦٥٣ 

٩٤٣٨٧٧٢٤/ ق

شاند�ز
خرید و فروش مسکن مهر

٩٤١٠٨٧٦٤/ م٠٩١٥٥٥٧٣٨٧٨

شاند�ز
اراضی ششدانگ استاندارى 

با پروانه و امکانات و
سایر تعاونی ها

خرید و فروش،پيمانکارى
امانی ٠٩١٥٥١١٧٦٦٤ 

٠٩٠١٦٣٦٢٠٤١
٩٤٣٤٢٤٤٤/ خ

مغازه١١متر
هفده شهریورپاساژ قائم، طبقه 
+١، معاوضه با خودرو، آپارتمان 

  ٠٩٣٠٦٠١٦٠٠٦
٩٤٣٨٩٨٥٧/ ر

 معاوضه زمين
 در مشهد بامحصوالت کشاورزى

و دام زنده
٠٩١٥٦٥٥١١٨٥ 

٩٤٣٩٠٥٣٧/ ق

تهاتر 
مصالح و سپرده موسسات با ملک

مشارکت ، سرمایه گذارى ومعاوضه
 آرمان شهر بهلين

٠٩١٥٢٠٢٢٧٤٧-٣٦٠١٢٠٢٩
٩٤٣٤١٧٧٨/ ف

معاوضه �ا فروش 
موقعيت  در  تجارى  مغازه  ١باب 

خوب معاوضه با ملک یا باغ  ویال 
٠٩١٥٧٩٤٩٤٠٠

٩٤٣٧٨٠٥٦/ ف

٤طبقه آپارتمان صفر 
شمالی، شيک، پارکينگ، ميدان معراج 
خيابان درودى معاوضه با خانه قدیمی 

و یا زمين     ٠٩١٥٥٢٥٠١٩٧
٩٤٣٥٠٦٥٦/ ف

 معاوضه 
سپرده+پول

 باملک
٠٩١٥٩٠٢٤٣٧٣ 

٩٤٣٧٠٣٩٣/ ق

معاوضه
طرقبه ، شاندیز

 باغ ، ویال ، زمين با آپارتمان و خودرو 
٠٩١٥٤٤٤٤٠٠٣

٩٤٣٨٤١٤٨/ ل

هاشميه ٢٨
١٢۵متر منزل ویالیی معاوضه با 

آپارتمان محدوده احمدآباد 
٠٩٣٠٧٨٢١١٧٨

٩٤٣٩٠٧٩٥/ ف

فروش �ا معاوضه  
حاشيه شاهد چهارراه اندیشه ،١٣٣

مسکونی  متر   ١۴۵ دائم  مترتجارى 
 ٠٩١٥٥٠٤٧٧٤٦سند مشاع

٩٤٣٩٠٥٥١/ م

طرقبه-آپارتمان
١٩٠مترى با حياط ٨٠م نقد ٣٠٠م 

۵٠ماهه یا معاوضه با زمين و باغ
٠٩٣٥١١٦٢١٤٠

٩٤٣٨٨٢٥٩/ پ

�معاوضه زمين 1شاورز
و ویالیی محدوده فردوسی با 

آپارتمان و مغازه یا ماشين
٠٩١٥٤١٢٤٢٠٠

٩٤٣٨٩٩٠٣/ ف

تربت حيدر�ه
فروش یا معاوضه با خودرو ١٠٠٠ متر 
وکالتی  سند  بيمارستان  مقابل  زمين 
٣٨٦٤٠٦٦٩-٠٩١٩٩٢٤٠٩٥٩

٩٤٣٨٦٦٢٠/ ف

آ1سون، ١٧ شهر�ور 
١٣ متر طبقه ٢+، ٢۴٠ م 

معاوضه با آپارتمان تا ٣۴٠ م 
٠٩٣٦٣٨٣٢٠٠٢

٩٤٣٩٠٨٢٩/ ف

خين عرب بلوار 1شاورز
٢٠٠٠متر زمين

 ۶دانگ ملکی
خرمی  ٠٩١٥٠٠٣٩٨٠٠

٩٤٣٩٠١٣٦/ پ

معاوضه
 

٠٩١٠٩١٩٨١٠٠

٩٤٣٣١١٣٦/ ل

معاوضه
١٠٠٠ متر زمين دوکله جاده شاندیز 
معاوضه با آپارتمان یا اتومبيل مدل باال

٠٩١٥٣١٠٢٦٧٩ فی ٣۵٠م
٩٤٣٩٠٧٨٧/ ل

انتها� بلوار و1يل آباد
فروش یا معاوضه با خودرو ٣٠٠ متر 
مترى   ۴۵ حاشيه  ملکی  سند  نبش   ٢

٠٩٣٥٥٩٦٦٧٥٥فی ١١۵ م
٩٤٣٦٩٠٠١/ ف

 رامسر - ٤ طبقه 
موقعيت استثنایی و چشم انداز رویایی

تهران  شمال  در  آپارتمان  با  معاوضه 
٠٩١٢٣٨٨٩٤١٤ یا مشهد

٩٤٣٨٩٠٤٩/ م

 فروش �ا معاوضه در 1يش 
 آپارتمان ١٢۵مترى دو خوابه در

 برجهاى پرشين کيش، طبقه ۶ 
آماده تحویل دیدکامل دریا، زیر قيمت 
مجموعه فی ١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠ تومان 
تهران یا  مشهد  ملک  با  معاوضه 

 تا ٧٠٠ ميليون تومان الباقی نقد 
تخفيف ویژه درصورت خرید نقدى 

و شرایط پرداخت اقساط 
٩٤٣٨٤٣٦٨/ م ٠٩١٥٤٠٣٢٣٩٤

فروش �ا معاوضه
با ملک در نقطه خوب مشهد 

 بازار جنت ٣٢ متر
٠٩١٩٢٦٠١٩٨٦

٩٤٣٨٧٥٧٧/ ف

طرقبه فروش �ا معاوضه
متر   ١٨٠٠ زمين  متر   ٢٠٠٠
انداز  چشم  و  موقعيت  با  پروانه 

٠٩١٥١١٤١٥٩٧عالی
٩٤٣٨٧٣١٢/ ف

�آپارتمان ١٥٠ متر
حاشيه بلوار وکيل آباد 

ابتداى کوثر ٢ ، صفر ، فول 
به قيمت ٩٠٠ م با آپارتمان 

سنددار تا مبلغ ٣٠٠ م 
الباقی نقدى یا ماشين آالت 

معدنی معاوضه می گردد
٠٩١٥٣١٠٢١٧٩

٩٤٣٨٤٩١٤/ ل

شاهنامه ٧٦
باغچه ۵٠٠مترى، فول، مبله، 
معاوضه با آپارتمان یا ماشين 
مدل باال ٠٩١٥٣٠٥٠٠٦٨

٩٤٣٨٧٠٢٧/ ف

و�الشهر - خيابان امام رضا
و�ال فروش�

۵٠ متر بنا با تمام امکانات
٠٩١٥٦٢٢٤٦٣٠

٩٤٣٨٦٠٤٩/ ف

شاند�ز
فروش یا معاوضه

باغ با سند مسکونی
١٢٠٠مترزمين،حدود١٢٠ متر 

مسکونی
مبلغ ١,٣۵٠ميلياردتومان

لطفا خریدارید تماس بگيرید.
تلفن تماس 

٠٩١٥٥١٥٣٠٣٤
٩٤٣٨٩٨٨٤/ ر

�= باب باغ و�ال
به مساحت ١٢٠٠ متر ١٢٠ متر 

زیربنا سونا جکوزى درختان
 ۴ ساله محوطه سازى زیبا استخر 
پرورش ماهی و چشم انداز زیبا 

در منطقه گلمکان بفروش
 می رسد قابل معاوضه با آپارتمان
 یا خودرو تماس ٣ بعدازظهر به بعد

٩٤٣٩٠٥٢٩/ ف٠٩١٥٨٦٩٧٧٣٥

٩٤٣٨٧٤٧٨/ ق

جاده شيرحصار،خان سعادت
مساحت١٠٠٠متردور دیوارجدول کشی

ملکی درختکارى سيستم قطره اى باوکالت 
٠٩١٥٨٠٠٥٧٥١محضرى۴٣م

ا1از�ون 
باغ ، ویال شيک 

 جاده سنتو ۵٠٠متر
٩٤٣٥٨١٤٠/ ب٠٩١٥٤٠٤٠٠١٨ 

�باغ ١٠٠٠ متر
واقع در مجتمع ویالیی 

محدوده شيرحصار 
داراى امتياز آب و برق مجزا

 نهال و ساختمان 
فروش یا معاوضه با خودرو

٠٩٣٥٩٧٠٦٣٦٨
٩٤٣٩٠٢٤٥/ ل

1اهو -دولت آباد
 خرید - فروش-باغ و ویال 
ملکی ٠٩١٥٣١٧٨٣٧١

٩٤٠٢٢١٩٧/ ش

نزد�= �= هJتار 
 بسيار عالی براى احداث باغ و ویال 

برق، گاز و آب ، دو نبش
٩٤٣٦٣٣٠٢/ م٠٩١٥٣١٨٦٨٣٤ 

سوران 
باغ ویال- فروش یا معاوضه با 
ملک مسکونی در مشهد زمين 

۶٧۵ متر ٣ نبش ٢۵٠ متر 
زیربناى دوبلکس محوطه سازى 
استخر آالچيق درختان ميوه ۴ 

ساله امتيازات کا مل فی توافقی 
٠٩١٥٥١٠١٣١٨

٩٤٣٨٦٢٧٥/ ف

 باغ فروش�
 باغ پرتقال حدود ٢ هکتار 

سند تک برگ
 بابلسر دور دیوار ٢٠٠ متر 
بناى ویالیی ، آب، برق، گاز و 

تلفن ،فاصله تا دریا ٧٠٠ متر 

٠٩١٢١٢٠٣٤٨٠ 
٩٤٣٩٠٣١٩/ آ

بين جاده قد�م 
مشهد چناران

نرسيده به چهارراه 
شيرحصار ویال فروشی 

١۴۵٠متر، نقد و اقساط 
یا معاوضه با ماشين 

٠٩١٥١١١٥٧٩٠
٩٤٣٨٥٩٩٦/ ف

سوران
 � فروش فور
٧٧٠مترزمين دوردیوار 

درختکارى امتيازات سرزمين 
نزدیک به مسير قطار شهرى 

فروش فورى یا معاوضه
 با اتومبيل مدل باال 

٠٩١٥٦٠٢٧٠٠٨
٩٤٣٩٠١٥٩/ ف

بلوارفردوس�
شاهنامه٧٦ 
باغچه۵٠٠و١٠٠٠مترى 

باآب،برق،درخت٧ساله
معاوضه باماشين مدل باال

و آپارتمان
٠٩١٥٣١١٢٦٩٥ 

٩٤٣٧٣٥٨٥/ ق٣٥٢٢١٥٧١

منزل آباد
٢٠٠متر منزل ویالیی

 با یک مغازه ١٩٠م
پهلوانان  ٠٩١٥٤١٨٤٠٠٢

٩٤٣٧٦٥١٣/ پ

و�ال در بابلسر
فروش فورى فورى،مساحت زمين 
کامل  متر   ١١٠ بنا  و  متر   ٢٠٠

٠٩١٥٨٧٢٣٢١٢ششدانگ
٩٤٣٨٦٦٨٢/ ل

فرصتها تJرار 
نم� شوند 

همين امروز ١٠٠٠ متر 
باغ ویال شاندیز 

١٢۵ م 
٠٩١٥٢٠٠٠٢٩٠

٩٤٣٨٣٤٣٢/ ف

�قطعات ٩٠٠متر
دور دیوار ٢درب باغی تغيير کاربرى 

دو ممر -برق ،آب-ُملک آباد-۴۵م
٠٩١٥١١٣٤٧١٢

٩٤٣٨٧٠٤٣/ پ

درخت سپيدار حومه بينالود 
باغ ویال -١٠٠٠ متر امکانات کامل  

فی ١۶٠ م معاوضه 
٠٩١٥٤١٦٤٦٠٥

٩٤٣٩٠٧١٦/ ف

٩٤٣٣٨٠٦١/ ق

 باغچه ١٣م نقد
۵٠٠متربادرخت،آب وسندملکی

معاوضه باماشين درمنطقه زرخوان
٠٩٣٠١١٠٢٣٠٠ 

٩٤٣٨٩٧١٤/ م

 باغ فروش� نقد� �ا معاوضه 
 ١٠٠٠مترزمين انواع درختان 

ميوه ۶ ساله ١٠٠مترزیربنا
آالچيق، کباب پز، ٢ عدد استخر

دزدگير، محوطه سازى، حفاظ
آب مدار وبرق، آدرس: جاده قوچان

بعد از سه راه فردوسی 
روبروى ناظریه، جاده بازمرگان 

مجتمع باران
٠٩١٥٥١٩٥٥٨٦

فروش�  
 یک قطعه باغ مشجر 
متراژ ۵ هزار متر قولنامه 

با تایيد شوراى محل ۴۵,٢ 
دقيقه آب در مدار ٩ روز از 

لوله ۶ اینچ 
ملکی بفروش می رسد

 ٠٩٣٨٥٢٠٢١١٢
٩٤٣٩٠١١٠/ م

باغ حصار گلستان 
نزدیک امام زادگان یاسر ناصر کامال 

مشجر  ٠٩١٥١١٢٦٣٤٠
٩٤٣٨١٢٩٦/ ف

 �فروش استثنا�� و�الها
قيمت  با  جنگلی  و  ساحلی  نوساز 
بسيار مناسب در محمودآباد، آمل 

٠٩٣٧٤٢١٧٣٧٤
٩٤٣٦٦٣١١/ ف

جاده 1اهو 
 باغ و و�ال 

١۴٠٠متر به فروش می رسد 
٠٩١٥٩١٩١٤٦٧

٩٤٣٨٦٦٣٩/ ف

خر�د و فروش باغ و و�ال

زمين

معاوضه

٩٣٤٨٠٩٣٣/ ف

٩٤٣٩٠٨٦٥/ پ


