
سه شنبه ١٥ دى ١٣٩٤ ، شماره ١٩١٥٩
٣٩

 شاند�ز
 خرید و فروش زمين، باغ ویال

٩٤١٠٨٧٤٤/ م٠٩١٥٥٠٠٨٢١٥

٢٠٠متر مل�J فروش�
با موقعيت بسيار عالی هنرستان ١٩

 نبش صارمی ٩,٣۶
٩٤٤٢١٨٠٢/ م٠٩١٥١١٥٧٢٤٦

طرقبه -شهرt نگين
زمين ٢٣٠ متر با ویوى عالی 
دوکله زیرقيمت کارشناسی

٠٩١٥٢٤٥٦٤٦٦
٩٤٤٢١٢٠٩/ ف

٩٤٣٥٧٨٨٢/ ف

الهيه 
خریدار ۵٠٠-۶٠٠-٧٠٠ مترى
 در محله هاى الهيه به فی روز 
 ٣٥٢٤٠١١١  

٠٩١٥٣١٣٠٨٢١

زمين فروش�
به مساحت ١١٠ هکتار بعد از 
چناران حاشيه جاده آسيایی، 

٠٩١٥١١٥٧٢٤٦کالته شفيع
٩٤٤٢١٧٩٠/ م

�= قطعه زمين 
٣٠,٠٠٠ مترمربع در حاشيه کمربندى

با  معاوضه  یا  فروش  به  ملکی  سبز   
٠٩٣٠٧٧٩٦٩٥٢خانه 

٩٤٤٢١٤٩٧/ م

زش= 
جاده تله 2ابين
١٠٠٠ متر دوممر سند 

ششدانگ داراى ٧٠ متر 
بناى قدیمی با چشم انداز 

زیبا جهت ساخت ویال
٠٩١٥٥٠٦٨٤٩٧

٩٤٤٠٤٠٢٨/ ف

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

٠٩١٥٥٠٦٢٥٨١الی ۵ م
٩٤٢٨٧٩٦٤/ ل

٩٤٣٧٦١٦٣/ پ

سوران
خریدفروش         ملکی اوقافی

 ٠٩١٥٥٠٧٢٦٤٠-٣٢٦٧٢٥١٢
٠٩١٥٣٠٣٦٤٤٧

هاشميه ٨٥
٢۵٠ متر

 سر دو نبش  جنوبی
عرض ١٠ 

 سند شش دانگ ملکی
 ۵۶٠ م ، بی واسطه
٠٩١٥٠٨٠٤٣١٦

٩٤٣٩٨٥١٧/ ل

جاده قد�م قوچان
  ابراهيم آباد

٢۵٠٠ متر زمين باغی 
باسندملکی داراى برق و 

مدارآب فروش یا  معاوضه 
با خودرو

٠٩١٥٣١٣٠٠١٤
٩٤٤١٩٥٧٤/ ف

فروش�
 الهيه ، امير�ه ٩/٢

ششدانگ ٢٠٠ مترى ، فقط 
٠٩١٥٥٠١٢٧٤٣مصرف کننده

٩٤٤٢٠٧٥٦/ ل

جاده شاند�ز و�ران� ٩
چند قطعه زمين ١٠٠ مترى سند ملکی 
امتيازات روى زمين، با مجوز ساخت 

٠٩١٥٣١٦٦٩٦٢وام روستایی
٩٤٤١٤٤٨٢/ ل

�٣٥ 2يلومتر
 مشهد 

زمين ملکی مناسب جهت 
دامدارى، مرغدارى و پسته 

کارى  مترى ٣ هزار تومان
همراه آب از چاه عميق

٠٩٣٠٩٥٢٤٤١٨
٩٤٤١٠٩٣٠/ ط

فروش فور� و�ران�
 ثامن ٨ 

٢٠٠ متر دور دیوار زیر فی 
٠٩٣٥٤٣٣٨٩٣٣

٩٤٤١٧٣٢٨/ ف

راه آهن،صف� آباد
آتش نشانی ، جلدک ، جهاد

 سنگ سفيد خریداریم
 ٠٩١٥٣٠٠٨٣٢٩-٣٦٠٣٥١١٧

٩٤٣٦٤١٠٤/ ل

الهيه 
 �فروش فور  

٠٩١٥٩١٥٨٩٧٠-٣٥٣١٢٤٠١
٩٤٤٠٦٣٣٢/ ف

جاده 2اهو- هاشم آباد
زمين ١٠٠٠ متر دو ممر ۵٠×٢٠ 

کاربرى مسکونی- کليه امکانات
٠٩٣٧٢٩٢٣٩٦٩

٩٤٤١٧٩٨٩/ م

خين عرب
 حسن شهاب

داخل ونک بغل بلوکه 
سازى وکالت در محضر 

٢٨٠ متر مترى ١٠٠ هزار 
نقد و اقساط

٠٩١٥٣٠٢٢٥٠٧
٩٤٤٠٧٢٧٣/ ف

الهيه، سجاد�ه 
زمين فروشی، ۵٠٠ متر دو ممر  

 ٠٩٣٨٠٨٤١١٦٣
٣٣٤٢٠٤٦٠

٩٤٤٢١٢٧١/ ف

٩٤٣٩٥٦٦٣/ ب

بورس اراض� مزروع� 
 حسين آباد، صف� آباد و ... 

ربيعی
 ٠٩١٥٣١٣٢٠٠٣-٣٥٢١١٠٠٦

هاشميه 
٢٢۵ متر زمين نزدیک کوه سر 

تراکم متوسط فروش یا معاوضه 
٩٤٣٧٨٧٨٥/ ق٠٩١٥٧١٨٢٠٤٢

٩٤٢٨٥٤٢٦/ ق

الهيه 
 صفی آباد،جلدک،راه آهن 

پالک۴٩  سپاد
 ٠٩١٥١١٨٨٦٢٦-٣٥١٣٢٢٢٤

ارتفاعات هاشميه
زمين هکتارى و ١٠٠٠مترى سند ملکی 

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

٩٤٣٧٥٥٨٤/ پ

و�الشهر
زعفرانيه- کاخ -نياوران

 الماس کاران- اسب دوانی- دانشگاه
فروهر   ٠٩١٥٣١٠٨٢٦٢

2اهو - دولت آباد  
شيرحصار 

خرید ، فروش - زمين، ویال 
ملکی ٠٩١٥٣١٧٨٣٧١

٩٤١٩٦٥٣٧/ ش

 زمين فروش�
 انتهاى اميریه ١۵٠٠متر سنددار 

معاوضه با آپارتمان و خودرو
٩٤٤٠٩١٨٢/ م ٠٩٣٨٩٦٠٨٠٠٩

شاند�ز
اراضی ششدانگ استاندارى 

با پروانه و امکانات و
سایر تعاونی ها

خرید و فروش،پيمانکارى
امانی ٠٩١٥٥١١٧٦٦٤ 

٠٩٠١٦٣٦٢٠٤١
٩٤٣٤٢٤٤٤/ خ

فروش زمين
مجيدیه ١٧,۵ متراژ ۶٠٠ متر 

سند بنام
٠٩١٥٥١٩٥١٣٠ خادمی

٩٤٤٢٠٦٢١/ ر

انتها� هاشميه
ارتفاعات

١٠٠٠مترى فی٧م
٩٤٣٥٢٤٦٩/ د٠٩١٥٣٠٢٧١٠٧

فروش فور� زمين 
مترمربع   ٣٠٠ مساحت  به  زمينی 
تجارى  و  عالی  بسيار  موقعيت  با 
مطهر  حرم  به  نزدیک  محدوده  در 
کوچه  نبش  نوغان)  (خيابان 
دانگ  سه  سند   ٢ داراى  اصيلی 
ملکی در مشاع حاشيه سردونبش 

٠٩٣٨٢٥٠٦٦٢٢
٩٤٤٢١٣٢٧/ م٣٢٢٢٣٣٨٦

اوا�ل الدن 
۶٠مترزمين تجارى سند 

ششدانگ ١٠٠% زیربنا ساخت 
فی ٢٠٠م ٠٩١٢٨٣٩١٧٠٠

٩٤٤٠٦٧٢٥/ ف

شاند�ز، و�الشهر 
خرید و فروش معاوضه

 زمين باغ، ویال، زعفرانيه 
سوارکارى، جلدک

 الماس کاران، درخت بيد  
دهنو   

٣٥٥٩٣١٦٥ طلوع
٩٤١٤٤٧٨١/ ف

زمين الهيه مجيد�ه 
 خریدار واقعی

 ٠٩١٥٣٠١٩٩٠٤
٩٤٤٠٠٤٨٩/ ق

جاده سنتو - باغون آباد
زمينی به مساحت ١٨٣متر 

قيمت مقطوع ۶٠ م
٠٩١٥٥٥٧٧٦٦١

٩٤٤٢١٣٧٨/ ق

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

٠٩١٥٢٢٠١٠٤٠-٣٨٨٢٥٦٣١
٩٤٣٨٥٢٤٩/ پ

الهيه-رحمانيه
فروش  و  خرید   ۵,١ و   ۵ بلوک 
زمينهاى مسکونی ،تجارى ،صنعتی

عاقبتی ٠٩١٥٦٢٠١٥٤٠
٩٤٤٢٠٩٣٢/ ف

٩٤٤٢٠٦٣٠/ ق

 ٤هJتارزمين باغ�

 موقعيت عالی 
١٠سندششدانگ 

۴٠٠٠مترى 
کلی-قطعه

فروش - معاوضه
٠٩١٥٣١٧٦٣٠٠ 

شاند�ز
خر�د، فروش، تهاتر

 زمين، باغ، ویال
غفاریان ٠٩١٥١٢١٣١٤٤
٠٩١٥١١٥٧٦٩٨ قاسميان 
تلفکس ٣٤٢٨١٥٦٠-٠٥١ 

٩٤٣٨٨٢٣٢/ م

اوا�ل الهيه 
زمين ۶٠٠مترى خریداریم 

٠٩١٥٣٠٨٦٢٢٨
٩٤٤١٢٢٥١/ ف

زمين فروش�
الهيه، مجيدیه، مهدیه

 از مترى ٧٠هزار تومان به باال
 با سند قطعی به نام
در ضمن با سرمایه 

٢,۵٠٠م به باال زمين تحویل 
خرید و فروش وام

 آپارتمان فروشی
 با شرایط وام

٠٩١٥٤١٢٦٦١٤
٠٩١٥٣٠٧٢٣١٣

٩٤٤١٢٧٦٤/ پ٣٦٦٣٧٥٠٠

نزد�= حرم مطهر - مصل� ٢
٨٣ متر دیوار، سند

آماده ساخت کوچه ۴ مترى
٠٩١٠٥٥٠٩٠٤٣

٩٤٤٢١٦٢٦/ ف

جاده شاند�ز 
الماسJاران

زعفرانيه ، سوارکارى ، دهنو
 درخت بيد،مدرس ٢۵،ویرانی
 پرستو،حسين آباد ،صفی آباد

 ٠٩١٥٤٤٤٤٠٠٣   
اصغرى    ٣٥٥٩٣٩٥٩

٩٤٢٠٨١٢٤/ ل

قاسم آباد، شر�عت� 
۴واحد ١۵٠مترى صفر  

زمين ٢٧۵متر ملکی
تک واحدى معاوضه 

با زمين کلنگی محدوده 
ابوسعيد، آبکوه، سناباد 
٠٩١٥٥١٤٨٥٤٧

٩٤٤١٥٤٣٦/ ف

سه راه فردوس�
 شهرt سازمان آب 

باغ ١٠٠٠ مترى فروش یا معاوضه با 
آپارتمان ٠٩١٥١١٣١٠٠٢

٩٤٤٢٠٥٧٠/ ف

 �الهيه ١٠٠ متر
فول امکانات معاوضه  با آپارتمان 

وکيل آباد و رضاشهر 
٠٩١٥٧٠٣٧٠٣١

٩٤٤١٣٨٨٤/ ف

 معاوضه
 سپرده+پول

باملک
٠٩١٥٩٠٢٤٣٧٣ 

٩٤٤٠٢١٠٩/ ق

٦٠٠ متر زمين 
٨٠٠ متر تجارى دائم در دو طبقه 

فی ٢,٨٠٠ميليارد یا معاوضه 
٠٩١٥٢٤١٥٣١٤

٩٤٤٢١٣١٦/ ف

احمدآباد 
معاوضه آپارتمان صفر با ویالیی 

بدون واسطه 
٩٤٤١٨٢٥٨/ م٠٩٣٠٥١٤٧٠١٣

معاوضه �= 
واحد آپارتمان 

٩۵ مترى مسکن مهر شاندیز 
٨۵ م( امکانات کامل)

 با یک واحد آپارتمان در مشهد
 تا ١۵٠ م + الباقی نقد 

آقائی ٠٩١٥١٥٨٠١٧٧
٩٤٤٢١٧١٥/ ر

سيدرض� 
آپارتمان ١۶٠ مترى معاوضه با ویالیی 
آموز،  دانش  سيدرضی،  محدوده  در 

٠٩١٥٣١٠٣٨٠٩جالل 
٩٤٤٢١٢٣٥/ ف

 و�ال��- ٣٦٦متر 
 ١۵٠متر بنا، نماسنگ 

شریعتی ٨۴، ابرار ٣
 نرگس ١,٨ نبش ٢٠مترى 
٢۵مترحاشيه، معاوضه با 
آپارتمان محدوده سجاد و 

پارک و خودرو 
 ٠٩١٥٣٢٠٤٨٨٩

٩٤٤١٨٠٥٥/ م

تهاتر 
مصالح و سپرده موسسات با ملک

مشارکت ، سرمایه گذارى ومعاوضه
 بی واسطه  آرمان شهر

٠٩١٥٢٠٢٢٧٤٧-٣٦٠١٢٠٢٩
٩٤٣٤١٧٧٨/ ف

فروش معدن سنگ الشه 
آهن، مس، موقعيت عالی 

معاوضه با ملک زمين خودرو
٩٤٤٢١٨٣٨/ م٠٩١٥٥٠٣٥٨١٦ 

فروشنده واقع� �ا معاوضه
ملکی  ششدانگ  سند  متر   ۴۵٠
کاربرى باغی نبش سه راه گلمکان

٣٨٨٣٩٨٤٨
٩٤٤٠١٧٨٩/ ف

٩٤٣٩٧٥٥٨/ ق

معاوضه 
مل=

با سپرده موسسات
و بالعکس

رضایی ٠٩١٥٧٧٧٢٠٦٠

معاوضه �ا فروش 2ارخانه 
 توليد موزائيک واش بتن و 
سمنت پالس با سابقه عالی 

٩٤٤٢٠٤٤٠/ م ٠٩٣٥٥٤٠٧٠١٣

٩٤٤٢١٤٥٢/ پ

معاوضه با خودرو
زمين با موقعيت و قيمت عالی تا٢٠م

 ٠٩١٥٦٥٩٠٨٦٩
٠٩١٣٣٩٩٥٨٦٤

پشت آرامگاه فردوس�
امکانات  با  دیوار  دور  باغ  متر   ٢٠٠٠
و  سوارى  کاميون،  با  معاوضه  رفاهی 

آپارتمان ٠٩١٥٣١٠٩٤٣٣
٩٤٤٢١٦٦٤/ ف

و�ال�� چناران 
٣۶۵متر، امتيازات کامل معاوضه 

با ویالیی گلبهار یا آپارتمان در 
مشهد     ٠٩٣٥١٢٥٤٣٠٦

٩٤٤٠٣٤٣٠/ ف

�= باب مغازه  
 در منطقه آزاد چابهار با موقعيت عالی 
و آینده خيلی خوب معاوضه با ملک

٠٩١٥٥٠٢١٣٨٢  در مشهد 
٩٤٣٩٦٤٦١/ م

٩٤٤٢١٠١٣/ م

 فروش - معاوضه
 سجاد- ١۴٠ مترى با 
مورد بزرگتر در سجاد 

٠٩١٥٥٠٦٢٧٠٤ 

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

٠٩٣٧٤٢١٧٣٧٤
٩٤٣٦٦٣١١/ ف

باغچه و�ال 
هزارمترى و پانصدمترى

 محدوده آرامگاه فردوسی فروشی 
٩٤٤١٨١٧٥/ م٠٩١٥٣١٥٨٩٩٠

٩٤٢٣٥٢٦٥/ ف

سه راه� فردوس� 
خر�د        فروش

اراضی سازمان آب، باغستان 
بوستان، باغ زیتون، دهشک 

محمدآباد و ...  

٣٥٤٢٣٣٨٤
٢٠٠٠ متر باغ - گلبهار 

دورد�وار-سهميه آب چاه 
 موتورنقد یا معاوضه با ماشين

٠٩٩٠٢٩٦٢٠٩٩
٩٤٤١٨٢٤٧/ ش

باغ و�ال در منطقه گلمJان 
به متراژ ١٢٠٠ متر، زیر بنا ١٢۵ 
متر، ٢ خوابه، نوساز، حمام داراى 

سونا و جکوزى استخر به طول 
۴٠×۵ درختان ۴ ساله، آبيارى 
قطره اى، محوطه سازى، آبنما، 

چشم انداز عالی،
 مشرف به کوه و ... 

٠٩١٥٨٦٩٧٧٣٥
٩٤٤٢٠٧٠٤/ ف

ا2از�ون 
باغ ، ویال شيک 

 جاده سنتو ۵٠٠متر
٩٤٣٥٨١٤٠/ ب٠٩١٥٤٠٤٠٠١٨ 

٩٤٣٣٨٠٦١/ ق

 باغچه ١٢م نقد
۵٠٠متربادرخت،آب وسندملکی

معاوضه باماشين درمنطقه زرخوان
٠٩٣٠١١٠٢٣٠٠ 

�= باغ 
حدود ٤ هJتار

سند ملکی با آب جاده سنتو
 تا محدوده چهار فصل 

با دیوار قدیمی به قيمت 
خریداریم

٠٩١٥٤٢٠٠٠١٤
٩٤٤٢١٣٥١/ ل

سه راه فردوس� 
با  مترى   ٩٠٠ باغ  گلها  مجتمع 
درختان ميوه ٧ ساله آب برق فی 

٢۴٠٠٩١٥٣١٤٥٥٢٠ م  
٩٤٤٢١٤٤٠/ ر

گوارش=- حاشيه آسفالت 
۴٠٠٠ متر زمين ملکی مرغوب 

ارزان و مقطوع ٣۴ ميليون 
٠٩١٥٣١٦٤٠١٢-٣٦٧٧٠٣٣٣

٩٤٣٨٠٢٧٣/ م

�يالقات 2اهو
باغ ویال،بوستان ،بهارستان ،باران 
ارزان  باغ   ، روستا  بافت  گلستان 

٠٩٣٧٤٩٥٨٢٣٢ (قائم)
٩٤١١٨٠٧٩/ ل

باغ ارزان - 2اهو
درختان  مترى   ٢٠٠٠ و   ١٠٠٠
و  سند  اى  قطره  آبيارى  ساله،   ۴

٠٩٣٦٠٦٣٥٥٥٠مجوز
٩٤٣٩٧٠٦١/ ف

باغ و�ال�� 
در بافت مسکونی منطقه ٣ شهرى 
یک سوم قيمت ٧ کيلومتر تا حرم

٩٤٤١٧٨٢٠/ م٠٩١٥٥١٥٩١٣٣

باغ فروش� بعداز 
سد 2ارده امتياز 2امل  

٠٩١٥٤٧٤١٤٣٧
٠٩٣٨٩٣٩٩٦٨٤

٩٤٤٢٠٥١٩/ ف

سه راه فردوس�
 شهرt سازمان آب 

باغ ١٠٠٠ مترى موقعيت عالی 
٠٩١٥١١٣١٠٠٢

٩٤٤٢٠٥٦٣/ ف

طرقبه              شاند�ز
خرید، فروش، معاوضه  

باغ ،  زمين   ٣٨٤٧٦٧٦٩
 اژدرى ٠٩١٥٢٠٠٠٨٣٥

٩٤٤١٩٣٧٧/ ف

فروش �ا معاوضه
 ٢ هکتار  باغ تازه به 

ثمررسيده دور دیوار سند 
شش دانگ ملک ٨ ساعت 

آب چاه واقع در چناران 
٠٩١٥٨٩٧٥٧٤٩
٠٩١٥٣٠٥٠٧٦٠

٩٤٤٢١٠٣٦/ م

�١٠٠٠ متر
جنب ویالهاى شرکت برق کاهو 

تسویه در محضر
٠٩١٥١١٠٤٢٩١

٩٤٤٠٩٣٨٦/ ل

(� و�ال� فروش� (فور
بسيارشيک،٩٠٠مترزمين 

١١٠متر بنا، استخر، ١١٠م 
 ٣٢٦٢٠٤٣٣-٠٩١٥٤١٦٤٣٧٧

٩٤٤٢١٤٣٣/ م

مغازه تجار� دائم 
سند ششدانگ، ٢١,٧٠، سرافرازان، 
٢٠٣م  امتياز،  با  رز،  مترى   ٢٠ اول 

٠٩١٥٥٠٦٥٩٨٦(٢هفته)
٩٤٤٢٠٨٨٨/ ر

فروش�
یک باب مغازه تجارى حدود ٢٣ متر 

واقع در مصلی بازار مولوى فاز ٢
٠٩١٥٣٠٢٧٩٠٤

٩٤٤٢٠٥٠٨/ ف

فروش� اطراف حرم مطهر
متراژ  به  تجارى  مغازه  دربند  یک 
توافقی  قيمت  متر   ٣۶ تقریبی 

٠٩١٥٥١٠٦٧٨٣معاوضه با ملک
٩٤٤٢٠٨١٣/ ف

 � تجار
 پاساژ افشار، افشاریک ، متراژ ١۶متر 
معاوضه  یا  فروش  عالی  موقعيت  با 

٩٤٤٢٠٨٧٠/ م٠٩١٥١١١٤١٢٨ 

٩٤٤٢١٧١٨/ ق

2تر�نگ
 ٢٠٠متر تجارى دائم 

با کليه امکانات و انشعابات
داراى تایيدیه بهداشت

٠٩١٥٢٠٠٨٠١٠ 

حاشيه معلم 
ملک تجارى مسکونی ١٠۴ متر مغازه 

١١٠ متر مسکونی ٣٠ متر حياط
٠٩١٥٥٠١٨٥٨٨

٩٤٤٢١٨١٧/ ف

خر�د و فروش باغ و و�ال

�خر�د و فروش تجار
�و ادار

معاوضه

٩٤٤٠٤٦٩٤/ ق


