
چهارشنبه ١٩ خرداد ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٢٧٤
٤٢

فروش �ا معاوضه 
با آپارتمان و خودرو

ویال به مساحت ۶۵٠ متر
بنا متر   ١۴٠  ، زمين 

تمام  داراى   ، خواب   ۴
سازى  محوطه   ، امتيازات 
شيک نورپردازى  و 
 آردواز ، آالچيق ،دیوارها

درب   ، سنگ  تمام  نما  و   
دیوارى کاغذ  و  برقی 

کولر  استخر،   ، روکار  گاز 
تماما  اطراف   ، گازى 
ویالسازى واقع در ویرانی

 ٧ یا ٩ پشت حاشيه جاده 
توافقی قيمت   ، اصلی 

٩٥٠٨٠١٤٢/ ل٠٩١٥٥٣٣٥٣٩٨

٩٥٠٨١٣٣٨/ ف

�امالt و پيمانLار
 دهقان�

خرید و فروش و پيمانکارى، 
باغ، ویال، زمين، گلخانه 

محدوده جاده بازمرگان، 
رضویه، عسگریه، شيرحصار، 

حلواشکرى و چهارفصل
٠٩١٥١١٧٢٧٦٠

شاند�ز ابراهيم آباد 
باغچه فروشی ٢٣٠متر دوردیوار 

درختان ۴ساله فی ۴٠ميليون
٠٩١٥٣١٥٥٣٨١

٩٥٠٧٧٥٦٧/ ق

 �Lمل �٣قطعه باغ ١٠٠٠ متر
درختان ٣ساله آب دوردیوار هر قطعه 
۴۵م جاده سنتو انتهاى جاده بازمرگان

٠٩١٥٣١٩٢٥٤٨ 
٩٥٠٧٨٤٣٥/ ق

عارف� ١٠
١٢٠٠ متراستخر سونا آبنما 

فضاسازى عالی فروش یا معاوضه
٠٩١٥٣٠٩٠١٢٢

٩٥٠٧٨٧٩٩/ ف

�Lو�ال حدود ٧٥٠ متر مل 
 آرامگاه فردوسی محمد آباد 

فی ١۶٠ميليون یا معاوضه با آپارتمان 
٩٥٠٨١٧٠٩/ م ٠٩١٥٥٠٥٠٩٦٤

باغ ٨٠٠ متر� جاده 2اهو 
١٠٠ عدد درخت ٢٠٠٠ گل 

آبيارى قطره اى آب و برق
٠٩٣٦٤٦٦٤١٥٦

٩٥٠٧٩٧٩٩/ ف

باغ فروش� 
�ا معاوضه با آپارتمان

روستاى یيالقی ازغند، 
حاشيه جاده، ١۵٠٠متر 
با درختان ميوه چند ساله

(گيالس، آلبالو، گردو، ...) 
سند ۶ دانگ فی ١٩٠م
٠٩١٥٥٧٢١٢٢٣

٩٥٠٧٨٧٥٩/ ق

 فروش �< هLتار باغ پسته 
راه  پليس  از  بعد  ساله   ٣ درختان  با   
سرخس داراى استخر ،لوله کشی آب 

٠٩١٥٨٩٠٠٥٣٠ و قطره اى 
٩٥٠٧٩٣٨٧/ م

 باغچه ارزان
تانکر  و  نهال  با  زمين  ١٠٠٠متر   
آب، فقط ١٨م انتهاى شاهنامه ١٨

٩٥٠٨٢٣٣٠/ م ٠٩١٥٧١٩٨٨٢٠

باغچه١٢م
۵٠٠متر داخل مجتمع زیرقيمت

٩٥٠٥٢٧٩٩/ ق٠٩٣٠١١٠٢٣٠٠

 باغ،و�ال
 فروش استثنایی باغ فوق لوکس 

داخل مجموعه(درود)
٩٥٠٧٤٢٥٨/ ق ٠٩٣٦٦٣٣٤٢٤٤

 جاده سنتو 
 �باغچه ٥٠٠متر
 نقد و اقساط ٢٠ ميليون 

٩٥٠١٩٤٢٧/ م٠٩١٥٣١١٧٧٠٤ 

�باغ و�ال٥٠٠ متر
٩٠ متر بنا صفر ، درخت ميوه ، استخر  

آب و برق ، سند ملکی و محضرى
٠٩١٥٧٣٣٠٥٢٠

٩٥٠٨١٢٥١/ ل

2اهو - دولت آباد 
خرید و فروش - کليه ارگانها 
َملکی ٠٩١٥٣١٧٨٣٧١

٩٤٤٢٩٤٨٠/ ش

شاند�ز
٢٠٠٠متر باغ، بهترین منطقه 

درختان ميوه، دور دیوار، داراى
امتيازات    ٠٩١٥٥١٧٦٦٢٥

٩٥٠٨١٢٢٠/ ق

گلبهار 
٧٢٠ متر زمين -٣٠٠متربنا 

فی ٨٠٠ م فروش یا معاوضه با مشهد 
٠٩٠١٢٢٢١٢١٨

٩٥٠٧٥١٤٧/ ش

باغ و�ال ٥٠٠ متر 
١٠٠ متر بنا با امکانات کامل شاهنامه 
٧۶ مجتمع ارغوان نگهبانی ٢۴ ساعته

٩٥٠٨٠٨٠٦/ م٠٩٣٣٥٥٠٤٨٦٧

فروش 2ارخانه 
مواد غذا��

مکان: مشهد- شهرک صنعتی 
طوس- فاز یک

مساحت زمين: ۴٩۵۶ مترمربع- 
١۵٠٠مترمربع زیربنا در سه طبقه 

شامل : (ادارى- آزمایشگاه- 
سالنهاى توليد- انبار و نگهبانی) 
و ٣٠٠٠مترمربع زمين ساخته 

نشده به اضافه ١۵٠٠مترمربع 
فضاى سبز و پارکينگ و سند 

ششدانگ و سایر امتيازات
تلفن: ٣٥٤١٣١١٣

٣٥٤١٠٠٨٥
(تماس در ساعات ادارى)

٩٥٠٨١٠٥٣/ م

طرقبه شاند�ز
بورس باغ ویالى لوکس

 ١۴٠ م به باال
اصغرى    ٠٩١٥٤٤٤٤٠٠٣

٩٤٣٨٤١٤٨/ ل

حاشيه جاده مشهد چناران
٨٠٠ متر و ٩۵٠ مترى،داخل مجتمع 
دور دیوار آب برق گاز فروش یا معاوضه
٠٩١٥٣١١٥٢٩٥-٣٥٠٢٥٨٥٥

٩٥٠٧٩٨٩٩/ ل

جاده 2ارده روستا� ده سرخ
باغ ٣۵٠٠ متر ١ساعت آب قنات 

مدار ١٢
٠٩١٥٣٠٥٤٢٣٢ حيدرى

٩٥٠٦٨٠٩٧/ ف

٩٥٠٨١١٠٩/ ق

 باغچه-لو2س
 ٣۵٠متر،بسيارشيک،٧٠متربنا

مبله،ابراهيم آباد، شاندیز ١۶٠م
٠٩١٥٢٠٨٤٠٠٢ 

باغچه٥٠٠متر� شاهنامه٧٦
٨٠متر بنا آالچيق باربيکيو
محوطه سازى قيمت عالی

٠٩١٥٤٧٤٥٠٢٠
٩٥٠٧٧٠٨٧/ ق

فروش �ا معاوضه
باغ ١١٠٠ مترى واقع در امينيه ٨ 
اصله   ١٧٠ و  بنا   ، استخر  داراى 

٠٩١٥٥١٨٥٨٠٠درخت ميوه
٩٥٠٨١٦٢١/ ل

  �باغچه- فروش فور
شاندیز امام رضا ٨ قبل از باغ ساالر 
مالکيت  سند  با  متر   ٣٠٧ دیوار  دور 

 ٠٩١٠٩٢٢٧١٦١بعلت مسافرت
٩٥٠٨٢٣٣٤/ م

و�ال فروش�-شاهنامه ٦٧
٩۶٠ متر زمين ١١٠ متر بنا درخت ۴ 
ساله استخر آب و برق آب مدار ١۵٠م
٠٩١٥٦١٣٢٧٢٩-٣٥٣١٣٧٨٥

٩٥٠٧٨٧١٢/ ل

٩٥٠٨٠٦٢٦/ ق

قبل از چهچهه
اراضی خان سعادت ١٢٠٠متر ملکی 

با  سند دوردیواردرختان١٠ساله سيستم 
 ٠٩١٥٨٠٠٥٧٥١قطره اى۶٨م

٣٠ 2يلومتر� مشهد
�باغ �< هLتار

١٠,٠٠٠ مترمربع، دور 
دیوار، استخر بزرگ و 

مهندسی ساز، خانه همراه با 
تراس، رو به استخر، ١٢٠٠ 
درخت ۴ ساله، متنوع داراى 
ميوه، آبيارى قطره اى، همراه 

با ١٠ ساعت آب مدار  ٢ 
اینچ در منطقه آرام و خوش 

آب و هواى کوهستانی با 
امنيت باال، نگهبانی ٢۴ 

ساعته، با هزینه ٢٠ هزار 
تومان در ماه، در منطقه ٧٠ 
هکتارى باغ و ویالى فجر بند 
انحرافی سد کارده، داراى 

سند ملکی 
دفترچه اى منگوله دار 

فی ۶٠٠م
٠٩١٥٣٠٠٦٠٠١

٩٥٠٥٥٥٨٤/ ف

سه راه فردوس� - بوستان
٧٠٠ متر باغ ویال -٩٠ متر بنا  
فضاسازى شده، امکانات تکميل

٠٩١٥١٥٩٩٠٥٤
٩٥٠٧٦٩٩٣/ ف

سه راه فردوس�
خرید        فروش

 ٠٩٣٥٥٨٣٩٩٢٦-٣٦٧٨٢٦٨١
٩٥٠٦٠٧٤٣/ ل٠٩١٥٥١٩٠٩١٧

گلبهار  
 باغ ویالیی ٣٠٠٠متر دوردیوار 

استخر، آب چاه فی ١۴٠م
٩٥٠١٢٤٤٨/ م٠٩١٥٦١١١٢٩٨ 

فروش فور� باغ 
ملک  با  معاوضه  گلمکان  محدوده 

٠٩١٥٢٠٦٠٨٦٣و خودرو 
٩٥٠٤٣٥٤٦/ م٠٩١٥٨١٨٣٤٣٠

٩٥٠٧٤٥٧١/ پ

بين تنLابن و رامسر
ویال -٣٨٠مترزمين ١٠٠متر بنا 

دسترسی به فرودگاه رامسر،نيمه کاره
٠٩٣٥٧٧٥١٩٤٧

انبار فروش� 
خين عرب 

٠٩١٥٣١٣٥٠٢٦رستگار
٩٥٠٦٦٧٣٩/ م

قابل توجه پزشLان مجرب
بهترین واحد ساختمان پزشکان 

نبش هاشميه ٢۶ به متراژ
 ١۴١ متر مربع طبقه ۵ 

با شيک ترین
 امکانات به فروش می رسد 

( لطفا خریدار واقعی) 

٠٩١٥١١٥٧٦٥٢
٩٥٠٨٠٩٩٣/ ف

قابل توجه سرما�ه گذاران 
 �محترم فروش فور
٣٢٠ مترى حدود

 ٩۵ متر تجارى دائم 
مفتح ۴!

 ٣ نبش چهارراه اول 
خریدار واقعی
 تماس بگيرد  

 ٠٩٣٧١٥٠٠٤٨٨
٠٩١٥٩١٥٠٠٩٦

٩٥٠٨١٦٩٦/ ف

 قابل توجه
 جهت کار رستوران 

آشپزخانه، قنادى
بانک ها و موسسات 

۴٣۶متر تجارى 
سر ٣ نبش 
فروشی یا 

رهن و اجاره 
با ٢۵٠ متر زیرزمين  

پارکينگ 
بلوار ميثاق-ميثاق١٠ 

نبش رحمانيه ٣,۵
٠٩١٥١١٧١٩٥٠ 

٩٥٠٧٩٠٥٣/ ق

زمين� به مساحت ٤١٥ متر 
در نزدیکی حرم مطهر

 فروش یا نصف معاوضه 
٠٩١٥١١٣٤٨٦٣

٩٥٠٨١٠٠٠/ ف

حاشيه بلوار 
و2يل آباد

موقعيت عالی ١ واحد 
از منزل ویالیی ٢ واحدى 

طبقه اول ١١٠ متر بنا 
۴٠ متر حياط ، ٢ دربند 

مغازه ۵٠ متر
سند ششدانگ 
دو نبش ممرجدا

٠٩٣٦٤٢٩١٦٧٥
٩٥٠٦٤٨٢٤/ ف

فروش �ا معاوضه
مجتمع ٩واحدى با 

موقعيت ادارى و تجارى 
واقع دربلوار آزادى 

بين ١۶ و ١٨ کنار فضاى 
سبز ميدان استقالل در 
حال ساخت یکجا بفروش 
یا معاوضه با ملک مرغوب 

ميشود. 
٠٩١٥٣١٥٢٣٠١

٩٥٠٧٠٨٨٧/ ق

�گاراژ ٣١٥ متر
حاشيه بلوار توس، ٢ قطعه 
مانده به توس ٩۶ با حاشيه 

٩,٢٠ متر، داراى مغازه 
حاشيه حدودا ١٠٠ متر و سه 
دربند مغازه ١٨ مترى انتهاى 

گاراژ به فروش می رسد
٠٩١٥١٦٧٦٠٤١

٩٥٠٨٠٠٧٧/ ف

مغازه نزد�< حرم مطهر
١٨ متر با دکور mdf فروشی

٠٩٣٧٧٧٤٧١٩٣
٩٥٠٨١٠٦٣/ ف

٩٥٠٧٩٨١٣/ ف

 �١٧ شهر�ور مجتمع تجار
آ2سون 

 یک باب مغازه ١٢ مترى طبقه ٣+ 
 ٠٩١٥١١٣٥٣٥٩

دور ميدان سيدرض�
١٣٢مترزمين در۴طبقه ۵٧٠متر تجارى
۴/٢ ميليارد معاوضه با زمين یا کلنگی
٠٩١٥١١٥٩٣٦٧-٣٦٠٤٣٥٤٢

٩٥٠٨١٠٤٧/ ل

حاشيه خيابان آبLوه 
بين آفرین و شهریار

 فروش یا معاوضه با زمين همکف 
تجارتی ٧٧مترمربع زیرزمين 
تجارتی با کليه امکانات غذاى 

آماده ٢۵٠مترمربع 
٠٩١٥٣١٧٩٣٧٩
٠٩١٥٧٠٣٦٠٦٤

٩٥٠٤٨٩٢٢/ ف

گاراژدارها 
داخل 2وشش ١٤

٨٠ متر ٢ دربند مغازه تجارى 
ملکی ٠٩١٥٥٠١٣٣١٧

٩٥٠٦١٢٧٦/ ف

سرا� بلور-بازارقماش
مغازه ملکی ششدانگ ١٧ متر

٠٩١٥٧٨٩٣١٩٣
٩٥٠٨١٧٩٧/ خ

٩٥٠٧٩٥٠٩/ پ

پيروز�-حاشيه ميدان الدن
٢طبقه آپارتمان تجارى دائم -مطب 

دفترکار-فروش یا معاوضه با آپارتمان
٠٩٣٩٥٤٧٧٢٣٧

مغازه 
عال� 

١٧ متر ١٧ شهریور 
با امتياز ١٠٠ ميليون وام
٠٩١٥١٢٣١٥٦٦

٩٥٠٧٠٦٠٠/ ف

 �فروش سالن ١٢٠٠ متر
دوممر داراى دو سالن مجزا 
و دو مغازه در حاشيه پنج تن 

٩٥٠٦٧٣١٧/ م٠٩١٥٣١٣٧٥٥٥

بازار سپاد- مجتمع لو2س طال�� 
متر   ٣٠ همکف  طبقه  تجارى  ملک 

کف ١٠متر بالکن نقد یا معاوضه 
٠٩١٥٣٠٦٦٠٢٩

٩٥٠٧٢٦٦٨/ ف

حاشيه بلوار شاهنامه
زمين ٢۵٠ متر 

سند ششدانگ ملکی 
٣٣٠ متر زیربنا در دو طبقه 

٣٠٠ متر تجارى با پروانه 
ساخت ، سفتکارى شده 

نقد و معاوضه ۶٠٠ م
٠٩٣٠٨٥٠٥٤٩٨

٩٥٠٨١٧٢٦/ ل

٤ �پا�دار
مغازه ٣ دهنه ١٣متر و یک ١٨متر 
تجارى دائم-سند-فی مترى ١۵م
٩٥٠٧٥٠١٧/ پ٠٩١٥٣١٦٦٦٤٠-٣٨٢١٥٠٠٠

مغازه و�الژ تور�ست 
طبقه منفی ١ 

فروش نقد یا معاوضه 
٠٩٣٠١١٠٦٤٣٥

٩٥٠٨٠٠٧٤/ ف

با مبلغ ١٣٠م تومان 
صاحب یک مغازه با متراژ ١٣,۵متر 

در مجتمع عباسقلی خان نزدیک حرم 
شوید      ٠٩١٥٣٢٥٥٣١٢

٩٥٠٨٢٠٤٥/ ف

مطب پزش<
واحد ٩٠ مترى در فلکه 
بيمارستان امام رضا (ع) 
ابتداى خيابان ابن سينا 

ساختمان پزشکان ابن سينا 
طبقه سوم به فروش می رسد

٠٩١٥٩٠٩٨٤٠٥
٩٥٠٧٧٨٥٩/ ف

٩٥٠٧١٨٣٧/ م

حرم مطهر بازار 2وثر 
 یک باب مغازه ٢٢مترى همکف 

مناسب صنف آجيل و خشکبار
 ٠٩١٢٥٨٨٨٥٠٨

پاساژ و�الژ تور�ست
٢٣ متر ، دو کله طبقه ١

فروش
٠٩١٢٣٠٩٩٩٣٢

٩٥٠٧٩٩٩١/ ق

فروش �ا معاوضه  
بازار بزرگ اطلس طبقه همکف متراژ 
٣٢,١٠ متر بالکن ١١,٣٠ متر زیرفی 

٠٩١٥٩١٥٧٠٥٠کارشناس
٩٥٠٧٩٠٢٣/ ف

فروش سرقفل�
یک باب مغازه واقع در انتهاى 
خيابان سناباد، بين فلسطين 

و چهارراه راهنمایی مقابل 
بانک تجارت به متراژ تقریبی 
۴٠متر، دوممر، عرض تقریبی 
۶متر، ارتفاع ٣,٨٠ با موقعيت 

مناسب مکانی، مناسب جهت 
لوازم خانگی، فرش و لوازم 

تاسيسات ساختمانی
 فی مترى ٣٠ ميليون

٠٩٠١٩٩١٨٧٩٣
٩٥٠٧٤٦٨٥/ م

خيابان امام خمين�
زیرگذرشهدا٢٣٠٠متر 

فروش یا شراکت درساخت
٠٩١٥٨٠١١٢٠٠

٩٥٠٧٠٥١٥/ د

فروش فور� مغازه 
خسرو�- بازارچه زرگرها

 

٠٩١٥٤٢٥١٩٦٦
٩٥٠٨١٠٢٤/ ف

محدوده آزادشهر
٢٢متر تجارى دائم سرقفلی

٢٠٠م نقد٢٠٠م معاوضه آپارتمان
٠٩٣٩٥٢٢٧٦٩٢

٩٥٠٨٠٦٢٨/ ق

١٩٧ متر تجار� دائم 
داخل فاز تجارى سنددار در ٣ طبقه 
بيمارستان  نزدیک   ۶٣ دالوران 

٠٩١٥٥٠١٢٨٨٠
٩٥٠٥٣٣٤٧/ ف

 � فور�   فور
 به علت مسافرت
مغازه ٢۴ مترى (صفر) تجارى 
« موقعيت منطقه و مکانی عالی»
قيمت واقعی ( ٨٠٠ ميليون ) 
قيمت فروش ٢٠٠ ميليون زیر فی
((نقد یا معاوضه با ماشين مدل باال))
مجتمع کيان سنتر٢،طبقه اول 

روبروى پله برقی واحد ١٠٢

٠٩١٢٧٧١٧١٠٥ 
٩٥٠٧٥٣٨١/ ف

قابل توجه پزشLان
مدارس غيرانتفاع� 

 و شرکت ها 
ملکی فروشی در دو طبقه

 بسيارشيک براى سکونت و کار 
واقع در خيابان ابن سينا 

 ٠٩١٥٣٠٨٣٥٠٢
٩٥٠٧٥٥٢٦/ م

مجتمع تجار� آبان پالزا
١۵ متر مغازه تجارى

نبش هاشميه ۶
٩٥٠٨١٥٦٦/ د٠٩١٥١١١٠١٦٢

فروش�
سرقفلی مغازه، ٣٢متر تجارى دائم، 

سردونبش ۴ راه دوم دانشجو ١٨
٩٥٠٧٧٤٥٧/ م٠٩١٥٧٦٢٢٠٢٣

 �٥٠٠٠ مترمربع گلخانه هلند
(گل رز) با ١٠ ميليارد ریال وام 

آماده واگذارى می باشد 
٠٩١٥٠٠١٩٣٥٥

٩٥٠٨٢١٧٥/ ف

فروش �ا معاوضه 
گلخانه در فر�مان

 با ملک در مشهد، زمين ۴٠٠٠ 
متر، برق ٣فاز، گاز، ٣ساعت آب 
چاه،٢٠٠٠متر سازه صنعتی، فن 

وجت هيتر، استخر عمق ۶متر 
خانه اربابی،نزدیک به شهر 
٠٩١٥٣١٢٢٨٤٧

٩٥٠٧٩٨٧٢/ ق

سازه گلخانه هيدروپوني< 
٣٥٠٠ مترمربع 

با تمام امکانات یکجا فروشی 
٩٥٠٧٤٣٦٣/ م٠٩٣٥٢٢٢٤٠١٥

٩٥٠٧٤٥٦٦/ پ

باغ تامسون
حاشيه جاده فرودگاه سارى 

۵۵٠٠ متر
٠٩٣٥٧٧٥١٩٤٧

فروش �ا معاوضه 
سوله ٢٢٠ مترى واقع در انتهاى 

شهرک حجت با امتيازات کامل نوساز
٠٩١٥١١٣٠٥٨٨    

٩٥٠٧٩٠٩٠/ ق

�خر�د و فروش تجار
�و ادار

 خر�د  و فروش
�صنعت� 2شاورز

٩٥٠٧٩٠٣١/ ف

٩٤٤٩٧٧٨٩/ ب

٩٤٤٥١٨٥٨ق

٩٥٠٧١٦١٧/ ف

٩٥٠٧١٦٣١/ ف


