
پنجشنبه ٩ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٥
٤٠

گلشن 
١۵٠متر، نوساز فول بهترین فرعی 

قابل معاوضه- پدرام 
بيواسطه    ٠٩١٢٠٢٠٩٣٦٢

٩٥٢٩١٩٥٣/ ق

هفت تير٢٠ - ٢١٢ متر 
فول امکانات سونا خشک وان 

جکوزى در حد صفر ٧٨٠م تخليه
٠٩١٥١٢٥٧٢٥٢

٩٥٢٩٤٣٥٨/ ف

جالل، فرهنگ ١۵۵ متر، ساختمان
و  لوکس  صفر،  واحد  داخل  نوساز، 
مجموعه  از  سوم  طبقه  نقشه،  خوش 
 ٠٩١٥٤٤٨١٠٤٠ ۴واحدى 

٩٥٢٩٣٤١٧/ ف

آپارتمان 
هنرستان 
٢٢٨ متر، فول 

صفر، نورگير عالی 
٠٩١٥٣٠٤٨٤٣٤

٩٥٢٩٤١٦٧/ پ

 اوا5ل دانشجو
 ١۶۵متر صفر تک واحدى
 فول امکانات بی واسطه 

رحيمی ٠٩٣٥٦٦٥٠٤٠٠
٩٥٢٩٤٤٢٤/ ب

سروش ٢
١٧٠ متر جنوبی فول امکانات 
تکواحدى طبقه ٢ فی ۵۵٠م 

٠٩١٥٥٠٦٩٢٧٢ بيواسطه
٩٥٢٩٣٥٧٨/ ق

١-هنرستان ٢٦ 
٢٢٠ متر زمين، ۴ واحد 
١١٠ مترى، تراکم زیاد

 فی ١,٣٠٠ ميليارد
٢- هنرستان ١٩، ٢۵۵ متر

 ۵ واحد ٧۵ مترى، تراکم زیاد 
فی ١,٢۵٠ ميليارد 

٣- ارشاد، ٧ تير، ٢٨۵ متر، 
تراکم کم، ١٣٠ متر بنا، با آالچيق 

و آب نما و ... 
فی ٩۵٠ م  

 ٠٩٣٩٨١٢٥٠٠٢
٠٩١٥٥٠١١٦٥٦

٩٥٢٩٣٩٨٠/ ف

ملC آباد 
٢۵٠ متر ۴٠٠ متر بناى تریبلکس 

٠٩١٥٠٧٠١٠٠٥ َملک
٩٥٢٩٤٤٦٤/ ف

احمدآباد رضا
٢۵٠متر معاوضه تا١،٣٠٠ با ویالیی 

به قيمت مابقی نقد فی۶٠٠،١
٠٩٣٩٢٦٧٢٣٣٨

٩٥٢٨١٣٩٧/ ق

اوا5ل فرامرز 
١٩٠متر سه سال ساخت فول 

شيک زیر فی منطقه بدون 
واسطه     ٠٩١٥١٠٢٦٠٦٦

٩٥٢٩١٩٨٦/ ق

حاشيه معلم 
ویالیی٢٧۵ متر - ٢دربند 

مغازه تجارى ٢ واحدى 
٣٨٦٨٩٤٥٧

٩٥٢٩١٤٧٩/ ف

منزل و5ال5� 
٢١۶ متر زمين ١٣٠ متر بناى 
شيک تراکم زیاد ساجدى ۴ 

٣٦٠٥٢٥٣٩-٠٩١٥١١٤٠١١٦
٩٥٢٩١٠٧٤/ ف

جالل آل احمد 
٢۵٠ متر تراکم زیاد

 فروش فورى   فرزان 
٠٩١٥٢٠٠٤٠٠٥-٣٦٠٨٠٠٣١

٩٥٢٩٣٧١٣/ ف

مجلس� غرب� ١٣- ١٢٥متر
نوساز پایانکار  ملکی  ششدانگ 

رو  ماشين  درب  پذیرایی  خوابه   ٢  
٠٩١٥٣١٣٤٤٧٦یک طبقه 

٩٥٢٨٦٧٣٩/ ف

 rفروش و معاوضه امال
 امام خمينی چهار راه لشگرامام رضا(ع)

معامله آگاهانه و منصفانه
گل نرگس     ٥٠-٣٨٥٣٢٢٤٠

٩٥١٨٠٨٨٤/ م

s٣ واحد� ٣ سند مجزا هم�
٨٠ متر ٢ واحد ١٣٠ مترى 

دانش آموز ٣٠ بدون واسطه
٠٩١٥٨٠٨٨٨١٥

٩٥٢٩٣٤٣٦/ ف

خر5د و فروش
ویالیی،کلنگی 

عنصرى،بهار،فدائيان،امام رضا
شجاعی ٣٨٥٣٣٠٩٠

٩٥١٩٩٤٢١/ خ

منزل و5ال5� امام رضا ٥١
٢۵٢ متر شمالی ۵١٠ متر زیر بنا 

تراکم زیاد ٢٠ سال ساخت
٠٩١٥٣١١٦٦٩٨

٩٥٢٨٩٣٦٤/ ف

فروش فور� 
 ویالیی تراکم کم، ملکی 

٢۵٠ متر، پيروزى ١۶فی ۶۵٠ م 
٩٥٢٩٣٧٩٦/ م٠٩١٥٩١٧٠٥٩٨ 

ابتدا� سرافراز 
١٨٠ متر ،جنوبی، تراکم باال

 ١٩٠ بناى کلنگی، فی ۵٧٠ م 
٩٥٢٩٣٧٦٤/ پ٠٩١٥٣١٨٠١٢٤

صياد ٥٤ 
دو منزل ویالیی ١٨۵ مترى و 
٨۵ مترى با دو سند ششدانگ 
یا  رسد  می  فروش  به  ملکی 
ویالیی  و  آپارتمان  با  معاوضه 
در کالهدوز و موسوى قوچانی 

به عالوه ٢٠٠ م پول نقد 
٠٩١٥٤٨٢١٠٨٨

٩٥٢٩٠٢٩١/ م٣٧٢٨١٧٣٥

٩٥٢٩٠٨٥٠/ ق

مجتمع 
ا�سين 

قاسم آباد، چهارراه مخابرات
یک باب مغازه، ١٣,۵متر 
تجارى، صنف طال و جواهر 

فی ۴۵٠م نقدى 
معاوضه با آپارتمان 

٠٩٣٠٣٠٤٢٤٣٠

سوم اسفند
منزل كلنگی ٢۶٨.۵ متر عرض 
١٣.٨٠ تراكم متوسط فی ١ م

٠٩١٥٣٠٤٧٢١٥
٩٥٢٩١٦٤٧/ ق

مشار�ت در ساخت
سجاد- ملک آباد 

٠٩١٥٦٩٦٦٠٣٠
٩٥٢٨٤١٣٨/ ق

سجاد و 
ملC آباد 
٢۵٠مترى و ۵٠٠مترى 

نقدى و معاوضه 
٠٩١٩٤١٩٥٥١٩

٩٥١٠٨٠١٨/ ف

٩٥٢٩٠٤٠٤/ ق

پنجراه 
سناباد 

۵٠٠متر شمالی، سردونبش 
تراکم متوسط، بناى قدیمی 

زیرزمين و همکف (٣۵٠متر) 
سناباد ٣٧، پالک ٢٢ 
فی مترى ۵,۵٠٠م 

نقد یا معاوضه با سه 
واحد آپارتمان ١۶٠مترى 

در منطقه احمدآباد 
کالهدوز، سناباد و ...

٠٩٣٠٣٠٤٢٤٣٠

ملC دو نبش چهارراه راه آهن
زیرفی ٢١٢متر زیرزمين+ 

آپارتمان
٠٩٣٨٠٥٠٣٠٠٤

٩٥٢٩٣٦١٦/ ق

انتها� توس ٣٣ 
 ۵۶ متر، ویالیی

 داراى سند ۴٣ م 
٩٥٢٩٢٧٧٤/ م ٠٩٣٧١٣٤٤٦٦١

سجاد  آباد-   Cمل احمدآباد- 
٢۵٠ تا ٧٠٠مترى (کلنگی ) 

خریداریم 
٠٩١٥٣١٣٠٢٩١-٣٨٤٦٣٨٧٠

٩٥١٢٧٤٠٨/ ف

٩٠٠ متر اوا5ل سامانيه
عالی  موقعيتی  در  مرغوب  زمينی 
مجموعه  با  معاوضه  یا  فروش 

٠٩٣٣٣٤٦٩٠٠٣آپارتمان
٩٥٢٥٥٣٤٠/ م

سجاد
۵٢٠ متر معاوضه و نقدى با 

آپارتمان 
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٦ َملک

٩٥٢٩٤٤٦٢/ ف

سيدرض� 
٢۵٠ متر بازسازى کامل 

٣خواب+ سوئيت  فرزان 
٠٩١٥٢٠٠٤٠٠٥-٣٦٠٨٠٠٣١

٩٥٢٩٣٧٠٧/ ف

امامت-٢٥٠متر
تراکم زیاد ،قيمت استثنایی
بی واسطه ٠٩١٥٥٢١٩٩٧٢

٩٥٢٩٠٠٦٤/ پ

اوا5ل هاشميه  
٢٠٠ متر، تراکم زیاد 

٨۵٠ م
 لطفا بدون واسطه  

  ٠٩١٥٣١٧٠٤٩٧
٩٥٢٩٤٤١٧/ پ

شاند5ز،امام رضا ١١
ویالیی ١٧٠متر ، زیربنا ١٨٠ متر 
دوبلکس   ، پایانکار  و  سند  داراى 

٠٩٩٠٣٣٥٩٩٦٤فروش فورى
٩٥٢٩١٥٠٨/ ل

دانشجو� ١٣ و5ال5� 
٢۵۵متر شمالی کلنگی

 تراکم متوسط 
٩٥٢٩٣٩١٣/ ق٠٩١٥١١٣٣٧١١

حاشيه فالح� 
مناسب مطب، داروخانه

 دفاتر، بانک 
٩٥٢٧٧٧٦٩/ ف٠٩١٥٥٠٦٤٨٥٤

فروش فور� 
منزل ویالیی در بهترین محله 

گلبهار بازدید: صبح و بعدازظهر 
٩٥٢٩٣٦٨٤/ م٣٨٣٢٣٨٥٠

مال�ين محترم
در مناطق سجاد- ملک آباد
 احمدآباد و هاشميه به منزل

 کلنگی شما جهت خرید یا
 مشارکت در ساخت نيازمندیم 

٠٩١٥١١٦٢٣٦١
٩٥١٩٤٤٣٨/ م٣٧٦٦٢٥٥٥

فلسطين 
٢۵٠مترى تراکم زیاد 

زیرفی، فروشنده واقعی 
بيواسطه   ٠٩١٥١٠٢٥٢١١

٩٥٢٩١٩٨٥/ ق

حاشيه سرو
٣٠٠متر زمين ١٧٠متربنا بازسازى 

شده با عرض ٩,۵-٨٨٠م
٠٩١٥٧١٨٢٠٤٢

٩٥١٦٧٨٩٩/ ق

فروش خانه توس ٦٥ 
۶٧ مترى ۴٠م ۶٠ مترى ٣۵م 

معاوضه با خودرو 
٠٩١٥٩٩٢٣٥٢٣

٩٥٢٨٤٣٩٢/ ف

قائم مقام فراهان� (هفت تير)
٢١٠ متر با بناى قابل سکونت 

جنوبی ،بدون واسطه 
٠٩١٥٥٠٩١٢٠٩

٩٥٢٩٣٩٠٤/ پ

٩٥٢٩٣٦١٧/ ف

مجد ٢٤
منزل ویالیی ١١۵ متر زمين ١٨٠ 
 ۶ داخل  مستقل  طبقه   ٢ بنا  متر 

مترى           ٠٩١٥٣١١٨٣٣٥

٩٥٢٩٠٨٥٢/ ق

و�يل آباد
 صدف

زمين -١۶١متر
 سند ششدانگ ملکی با 

پنج سقف پروانه هرطبقه 
١٣۴متر فی ٧۵٠م نقد یا 

معاوضه با مغازه یا آپارتمان 
صدف ٩ پالک ۴٧

٠٩٣٠٣٠٤٢٤٣٠

و5الشهر(جاده طرقبه)
ویالى مسکونی مدرن
 فروش فورى 

٩٥٢٩١٣٩٤/ ف٠٩١٥١١٥٢٦٩٣

ميدان امام حسين 
٢٠متر� بالل

عرصه ٣٠٠ اعيان 
٣٣٠ مترحاشيه ١۵ 
متر قدیمی ساز قابل 

سکونت ۵۵٠ م
٠٩٣٥٧٩٠٠٥٩٠ فرهمند

٩٥٢٩٢١٧٣/ ق

معلم ٤٤
١٢٧ متر ویالیی ٢,۵ طبقه 

بازسازى شده شيک ۴۵٠ م 
٣٨٦٨٩٤٥٧

٩٥٢٩١٤٦٧/ ف

خر5د،فروش،مشار�ت 
منزل فروشی 

سيدرضی ٣٨ ، ١۶٠ متر 
بنا ١٢۵ متر زمين ٣٧٠ م
ادیب جنوبی ٩ ، ٢٢٠متر 

تراکم باال ،۴۶٠ م 

٠٩١٥٨٦٩٠٠٣٢
٩٥٢٠٠٨٣٩/ ف

 فروش
5ا معاوضه

 یک باب منزل مسکونی 
حد فاصل ميدان سعد آباد 

و صاحب زمان
با متراژ ١٣٩٠متر 
با موقعيت پاساژ 

تجارى، هتل، ساختمان 
پزشکان و تاالر 

رستوران در بهترین 
موقعيت شهر مشهد

٠٩١٢٦٠٠٣٠٧١ 
٩٥٢٩١٧٨٢/ ب

و�يل آباد سرو 
١۵١ متر تراکم متوسط با پروانه 

سقف اضافی معاوضه با ماشين  
٩٥٢٩٠٣٩٤/ ر٠٩١٥٣٠٩٥٨٥١

ميثاق ٥
منزل ویالیی ٢ طبقه ٧۵ متر ١ طبقه 
۶٠ متر mdf سراميک سند ششدانگ 

فی ٢۵٠ م  ٠٩١٥٦٤٥٠٢٦٧
٩٥٢٩٣٤١٣/ ف

�و� امير - ١٦٢ متر زمين
١٩٠ متر زیربنا در ٢ طبقه مجزا 

بسيار شيک سند ششدانگ
٣٧٦٧١٣٩٥-٠٩١٥٥٠٥٥٠٧٧

٩٥٢٩٣٩٣٢/ ف

الهيه -سپاد
خریدار زمين ١۵٠ مترى مشاع

٠٩١٥٩١٣٥٢٦٥
٩٥٠٣٥٤٠٢/ پ

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

 سنگ سفيد خریداریم
 ٠٩١٥٣٠٠٨٣٢٩-٣٦٠٣٥١١٧

٩٥٢٨٥٣١٥/ ل

الهيه
خرید و فروش 
زمين،مسکونی،تجارى

٣٥٣١٢٠٨٥-٠٩١٥٥٠٤٦٣٠٦
٩٥١٩٧٩٢٩/ پ

 الهيه
 سپاد 

خریداریم
٠٩١٥٣٠٨٤٧٣١ 

٩٥٢٠٠٦٩٦/ ق

زمين فروش�٣٠٠٠متر
دور دیوار،بعداز سه راه فردوسی 

رضویه،باغکده هاى ویالیی
عشق آباد ٠٩٣٣٣١٧٤٣٩٨

٩٥٢٦١٤٠٦/ پ

٩٥٢٧٧٧٢١/ ف

الهيه- سپاد 
صفی آباد - جلدک - چاهشک  

خرید ، فروش
٠٩١٥١٥٨٢٨١٢-٣٥٣١٢٢٢٦

زمين فروش� 
حدود ٥٠٠٠ متر

با مجوز گلخانه و برق ٣ فاز 
دور دیوار ، نزدیک جاده 

اصلی واقع در ٢٠ کيلومترى 
مشهد به گلبهار مناسب جهت 

قطعه بندى با حاشيه عالی 
جاده فرعی و سر دونبش و 
واقع در منطقه ویالسازى و 

فروش بصورت کلی و 
قطعه اى و به همراه 

ویال آماده و شيک
٠٩١٥٤٠١٠٠٤٣

٩٥٢٩٣٨٢٤/ ل

عصمتيه
زمين ٢٧۶ متر ، با پروانه و

 سند ششدانگ
٠٩١٥٣١٤٠٨٠١

٩٥٢٩٣٤٨٦/ ل

الهيه
کارشناسی - قيمت گذارى 

سيدشهرام سعادت
٠٩١٥٥٧٩٣٠٧٩

٩٥٢٠١١٧٤/ ف

٩٥١٩١٤٣٢/ ف

شاند5ز
اراضی ششدانگ استاندارى و 

مسکن مهر- اکرمی 
٠٩١٥١١١٦٧٣٣     

     شاند5ز
جزئيات را پيامک بفرمایيد

٩٥١٤٣٣٣٦/ ل٠٩٣٣١٣٣٨٠٣٣

ملکی                                          خریداریم

 زمين فروش�
 الهيه،مجيدیه

اميریه 
قطعات١۵٠ الی۵٠٠مترى 
داراى کروکی،جانمایی نقشه 

قطعه بندى موقعيت زمين 
مشخص سندتک برگی 

استعالم دولتی 
 از مترى٧٠ الی ٢٠٠هزارتومان 

فروشی،معاوضه

٣٥٣١٥٤٦٣
٠٩١٥٨٧٨٤٣١٧ 
٠٩١٥٨٢٩٢٤٤٣

٩٥٢٩٤١٨٧/ ق

 r٥٠٠متر زمين حسين آباد جلد 
 سند تک برگ ٢٧م یا  معاوضه با 

٠٩١٥٤٠٢٧٨٢٩خودرو
٩٥٢٨٥٥٧٣/ م٠٩١٥٥٢٣٨٠٠٣ 

١١٩٠مترزمين 
تک برگ سند مشاعی

 ١٠ دقيقه آب مدار کاربرى 
باغی ٨٠ سانتی متر دور 
دیوار واقع در بوستان 

کاظم آباد، یک قطعه قبل از 
حاشيه جاده قدیم فی ١۶٠م 

٠٩١٥٥٠٦٥٣١٢
٩٥٢٩٠٨٨٧/ ف

٩٥٢٦١٧٤٤/ پ

و5الشهر
 فروهر

زعفرانيه ،کاخ، نياوران، پشت 
هتل، جاده باال، وحيدیه ،حصار 
گلستان، طرقبه، اسب دوانی 

دانشگاه، الماس کاران درخت بيد 
٠٩١٥٣١٠٨٢٦٢

 بانC جامع 
rاطالعات امال

 بورس تخصصی
 خرید و فروش اراضی 

اماميه- الهيه- سپاد
 صفی آباد- حسين آباد  

ربيعی ٠٩١٥٣١٣٢٠٠٣
٩٥٢٥٩١٣٠/ ب٣٥٢١١٠٠٦ 

١٤٠٠متر زمين جاده �اهو
منطقه ویال سازى، روبروى 
هاشم آباد، خيابان بنفشه

٠٩١٥٥١٣٠٣٢٥
٩٥٢٨٧٧٧١/ ق

زمين ها� شما را 
در اراضی شميرانات و مالصدرا 

به فی روز خریداریم
٠٩١٥٥١٠٠٥٥٢

٩٥٢٩٤٤٠٠/ پ

 الهيه
 سپاد

زمين تخصص ماست
٠٩١٥١٠٠٤٤٢٦

٩٥١٧٠٠٦٢/ ق

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

٠٩١٥٦٢٦٢٥٨١
٩٥٢٠٢٧١٢/ پ

٩٥١٩١٢٨٤/ پ

و5الشهر
 زعفرانيه 
الماس کاران
 درخت بيد- پاسارگاد

شاندیز- طرقبه- جاغرق 
باغ-ویال- آپارتمان 

٠٩١٥٣١٣١٣٥٢ 
 شهریارى   ٣٥٥١١١٧٥ 

٩٥٢٩٤٢٨٥/ خ

شاند5ز
اراضی ششدانگ استاندارى 

با پروانه و امکانات و
سایر تعاونی ها
خرید و فروش

امانی ٠٩١٥٥١١٧٦٦٤ 
٠٩٠١٦٣٦٢٠٤١

موقعيت عال� بلوار توس
روبروى پارک پردیس یک قطعه زمين 
٢۵٠ متر تک برگ سند ملکی ٣٠٠م

٩٥٢٨٦٠٤٣/ پ٠٩٣٨٨٢٢٣٩٠٢

فروش زمين ٥٠٠متر� 
اوا5ل و5الشهر زعفرانيه 

حاشيه ٣۵مترى فی ۶٠٠م- بی واسطه
٣٦٠٤٢٠٣٠-٠٩١٥٣٠٣٠٥٧٧

٩٥٢٩٣٦٧٩/ ق

 فور�        فور� 
فروش زمين در شهرک مهرگان متراژ 

١٠۴ ٠٩١٥٣١٥٨٤١٦
نظام شناس  ٠٩١٥١٠٤٨٩٩٧

٩٥٢٨٩٨٢٦/ م

٤٩ rخر5دار اماميه ، پال
اوقاف ، الهيه ، سپاد 

٢ یا ٣ یا ۶ دانگ و باقيمانده ١٧۶
٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢

٩٥٢٨٣٤٦٧/ ل

طرقبه شاند5ز
در  معاوضه  و  زمين  ویال،   ، باغ 
اراضی زعفرانيه،الماس کاران

 دهنو ، درخت بيد،مدرس ٢۵ 
سوارکارى، حسين آباد و 
حومه موج هاى خروشان 

از ٢٠ م به باال
فخيم زاده ٠٩١٥٤٤٤٤٧٨٩ 
خوش زاد   ٠٩١٥٤٤٤٤٠٠٣

٩٥١٧١٨٩١/ ل

 فروش زمين ٦ دانگ مل��
 ٢٩٠متر سه نبش، تراکم متوسط
 کوى امير، نبش امير ٣٨,١ و ۴٠
٢٨متر مغازه تجارى دائم -٧۵٠متر
 پروانه ساخت، فونداسيون اجرا شده
فروش در تاریخ ٩۵,١٠,١٢ از 
ساعت ١٠:۴۵ الی ١١:٣٠ در 

واحد مزایده مجتمع اجراى احکام
 مدنی مشهد قرنی برگزار می گردد.

قيمت کارشناسی ۴٩٠م 
١۵ تا ٢٠درصد کسر می شود

ش پرونده ٩٣٠٩٩٨۵١١١١٠٠٠٠٧
بایگانی شعبه ١١٠,١١,٩۴٠۵٩٧  

کد نوسازى ٢١٣١٢٨١۶٠٠٠
٩٥٢٩٠٧٧٤/ م ٠٩٠٣٨٦٤٦٠٥٣

فروش فور�
هتل آپارتمان صفر با وام بانکی 

١٧ شهریور- معاوضه یا نقدى
٩٥٢٩٢٢٦٤/ ل٠٩٢١٥٤٠٨٤٢٣

٣٠٠ مترحاشيه آب�وه
۶٠ متر تجارى 

 معاوضه یا نقدى
٩٥٢٩٢٢٧٣/ ل٠٩٢١٥٤٠٨٤٢٣

Cبا مل Cمعاوضه مل
بيشتر از ٢٠٠٠ مورد 
معاوضه تخصص ماست

٩٥٢٩٢٢٨١/ ل٠٩١٥٢١٤٥٩٧٩

معاوضه آپارتمان تهران
با خودرو خارجی بی واسطه

٠٩١٥٦٢٣٦٠٦٧
٩٥٢٩٠٨٣٧/ پ

خر5د و فروش خانه

زمين

معاوضه

٩٥١٨٣٠٢٣/ م

٩٥٢٦٥٧٣٨/ م

٩٥٢١٩١٣١/ ق
٩٥١٩٩٥٥٨/ خ


