
شنبه ١١ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٦
٣٨

 � منزل فروش فور
�ا معاوضه

 سر دونبش ١٢۵ متر زمين 
در دوطبقه هر طبقه ١٠٠ متر

 زیر بنا داراى برق و تلفن مستقل 
و گاز و آب به صورت واحدى 

توس ٣٠ پالک ٢٨
٩٥٢٩٥٠٩٠/ م٠٩١٥٩١٨١٦١٨ 

فروش مل< و�ال�� 
3لنگ�

سناباد ۶٠_دربهترین نقطه 
تجارى

١٢٨ متر_دو ممر
با اجازه ساخت ١٠٠%

۵۵٠م
به همراه امکان اخذ وام

مناسب جهت ۴ واحد 
ادارى ٩٠مترى

٠٩١٥٥١٨١٢٠٠
٣٨٤٤٦٦٤٤

٩٥٢٨٨٣٢٩/ ق

فLور� ٥٩ قائم� ١٦
ویالیی - دوبلکس 

 عرصه ١١٠ متر - زیربنا
 ١۴٠ متر - بسيار شيک 
 کف سراميک - هایگلس 
 لوستر - پرده - پارکينگ 

 حياط - تراس

٠٩٣٦١٢٠٠٣٠٨
٩٥٢٩٥٠٥٢/ ف

٩٥٢٩٠٨٥٠/ ق

مجتمع 
ا3سين 

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

فی ۴۵٠م نقدى 
معاوضه با آپارتمان 

٠٩٣٠٣٠٤٢٤٣٠

فروش فور� منزل مسLون�
واقع  فول  دونبش-  ١٠٠متر-   
عصرها  تماس:  ساعت  الدن-  در 

۵٠٩٣٨٨٦٨١٩٣٠ به بعد
٩٥٢٧٤٥٨٩/ م

منزل 3لنگ� واقع در 
٥٩ �صياد شيراز
٨ متر حاشيه داراى

 ۵ سقف پروانه ساخت 
فروش یا معاوضه 

٠٩١٥٣١٣١٤٥٩
٩٥٢٩٢٦٩٤/ ق

شاند�ز 
منزل مسکونی بهترین 

موقعيت صدر رضوى دو نبش 
٣١٢ متر زمين ١٧٠ متربنا 

٣٠ متر تجارى - اسکلت 
 شناژ - سقف کمپوزیت 

٠٩١٥١٢٤٠٠٨١
٩٥٢٩٥١٨٩/ ش

جالل آل احمد 
٢۵٠ متر تراکم زیاد

 فروش فورى   فرزان 
٠٩١٥٢٠٠٤٠٠٥-٣٦٠٨٠٠٣١

٩٥٢٩٣٧١٣/ ف

 مل< آباد - سجاد
ویالیی متر   ۵٠٠ هوشيار   
کمال الملک ۵٠٠ متر ویالیی
ویالیی متر   ٢۵٠ مرجان 
حامد جنوبی ٢۵٠ متر ویالیی
 نوساز فروشنده واقعی بی واسطه

٠٩١٥٢٥٨١٠١٠ 
٩٥٢٩٢٥٢٧/ بفرمانيه

صدف ١٠ 
٢۵٠مترى، ششدانگ ، ویالیی 
کلنگی ، تراکم متوسط، جنوبی 

٩٥٢٩١٠٥٩/ ف٠٩١٥٨٠٥٨٦٠٤

مقدم طبرس� وحدت ١٫٣
١٢٠ متر ویالیی ٢ طبقه 

٠٩٣٣٢١٥٩١٠٤
٩٥٢٩٥٣٦٩/ ف

٩٠٠ متر اوا�ل سامانيه
عالی  موقعيتی  در  مرغوب  زمينی 
مجموعه  با  معاوضه  یا  فروش 

٠٩٣٣٣٤٦٩٠٠٣آپارتمان
٩٥٢٥٥٣٤٠/ م

دانشجو� ١٣ و�ال�� 
٢۵۵متر شمالی کلنگی

 تراکم متوسط 
٩٥٢٩٣٩١٣/ ق٠٩١٥١١٣٣٧١١

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

٩٥٢٩٠٨٥٢/ ق

و3يل 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

هفت تير ٥
معاوضه و فروش منزل ویالیی

 در ٢ طبقه ۴٣٠ متر زمين
 ٣۵٠ متر بنا 

کالهدوز  تورج ١٧
 ٣۶٠ متر زمين- دو ممر 

  ٠٩١٥٣٥٨٧٢٩٠
٠٩٣٥٩٩٩٨١٨٩

٩٥٢٨٢٨٥٠/ ف

ميدان شهدا
 صاحب  الزمان ٢٦ 
منزل کلنگی با ٢۵٠ متر زمين 

٩٥٢٧٨٩٩٤/ ف٠٩١٥٠٦٠١٧٨٧

منزل فروش� 
واقع در آزادى ١٠٧ گلریز ٩ 

پالک ٢٣ روبه روى فضاى سبز  
١٠٠متر، ویالیی، بنا ٧٠متر  

امتيازات کامل با یک دربند مغازه 
فی ١۵٠م 

٠٩١٥٤٨٠٠٥١٠
٩٥٢٩١٧٥٧/ ف

و3يل آباد ٦١
مترى)   ٣٠ (کوچه  جنوبی  متر   ٢٢۵

تراکم کم بدون واسطه فی ٧۵٠م
٠٩١٥٩٠٦٧٣٨٧

٩٥٢٩٣٧٤٠/ ف

سيدرض� 
٢۵٠ متر بازسازى کامل 

٣خواب+ سوئيت  فرزان 
٠٩١٥٢٠٠٤٠٠٥-٣٦٠٨٠٠٣١

٩٥٢٩٣٧٠٧/ ف

منزل فروش� واقع 
 ٢٠ �در پيروز

٢۵٠متر- شمالی- دوطبقه 
مجزا- بسيار تميز- معاوضه 

با آپارتمانی درمحدوده 
احمدآباد- فی کارشناس
٠٩١٥٣٠٧١٧٥٢

٩٥٢٩٤٩٥١/ ق

احمدآباد
٢۵٠متر تراکم زیاد
 فی ١,٧۵٠ميليارد

٩٥٢٩٥٠١٧/ ق٣٨٤٦١٥٨١

به موارد فروش 
شماسر�عا

نيازمند و خریداریم
ویالیی،آپارتمان،زمين وتجارى

 در قاسم آباد
فرزان ٣٦٦١٧٧٧٥ 
٩٥٢٧٩٨٨٠/ پ٠٩١٥٣١٥٠٢٢٧

�خر�دار ٥٠٠ متر
ملک آباد - سجاد- احمدآباد

٢ ميليارد باغ الکچرى + الباقی نقد 
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٣ َملک

٩٥٢٩٥٤١٨/ ف

بهمن- فروش و�ژه
۵٧متر- ١خواب- مرتب 

امتيازات کامل تماس٩الی٢١
٣٢٥٠٤٠١١-٠٩٣٠٧٣٢١٩٩٦

٩٥٢٩٥٠٠٦/ ق

زمين فروش� 
در گناباد 

ها  شرکت  و  ادارات  توجه  قابل 
یک قطعه زمين به مساحت تقریبی 
٢ هکتار واقع در کيلومتر ٣ غرب 
دوممر،  کمربندى  حاشيه  گناباد، 

فی ٨۵٠م به فروش می رسد 

٠٩١٥٩٢١٨٥٤٢
٩٥٢٩٤٥٩٦/ ف

 ٢٥٠٠متر زمين سه نبش
 واقع در ُملک آباد، زیر قيمت 
کارشناسی به فروش می رسد 

٩٥٢٩٥٦٠٨/ م ٠٩١٥٣٠٣٢٩٦٩

شاند�ز 
به  زیبا  بسيار  اندازى  چشم  با  زمين 
فروش می رسد  ٠٩١٥١١٥٣٣٧٦

٩٥٢٩٥٥١٠/ ر٠٩٣٥٣٦٦٠٤٩٧

 بان< جامع 
tاطالعات امال

 بورس تخصصی
 خرید و فروش اراضی 

اماميه- الهيه- سپاد
 صفی آباد- حسين آباد  

ربيعی ٠٩١٥٣١٣٢٠٠٣
٩٥٢٥٩١٣٠/ ب٣٥٢١١٠٠٦ 

�زمين انبار�- ادار
 ۴٢٠ متر زمين ملکی با 

٧٧٠ متر پروانه واقع در 
منطقه انبارهاى عمومی سپاد 

بهارستان ٩,٧- جنب انبار 
شهر بابانا به قيمت توافقی 

به فروش می رسد
 ٠٩١٥٣١٥٣١٦٤

٩٥٢٩١٥١٩/ م

٢٢ �صياد شيراز
قطعه دوم جنوبی ١٢٠٠ متر فروش 

زیرفی فقط مصرف کننده بی واسطه 
٠٩١٥١٠٤٢٠٩٢

٩٥٢٩٣٩٠٣/ ر

الهيه - امير�ه ٣١
زمين ملکی مسکونی ٧۵٠ متر سند 

ششدانگ فی ٣۵٠م بی واسطه
٠٩٣٨٩٠١٤٥١١

٩٥٢٨٩٨٥٧/ ف

٩٥١٩١٢٨٤/ پ

و�الشهر
 زعفرانيه 
الماس کاران
 درخت بيد- پاسارگاد

شاندیز- طرقبه- جاغرق 
باغ-ویال- آپارتمان 

٠٩١٥٣١٣١٣٥٢ 
 شهریارى   ٣٥٥١١١٧٥ 

فروش زمين الهيه مجيد�ه 
سپاد، آتشنشانی، فرهنگيان 

با سند ملکی
٠٩١٥٧٠٠٨٦٦١

٩٥٢٧٠١٥٤/ ف

انتها� بلوار شهيد رستم� 
یک قطعه زمين مسکونی به 

مساحت ٧۵٠٠متر مربع فروشی 
٠٩٣٣٠١٣٥٠٦٩

٩٥٢٩٥١٨٤/ 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

٩٥١٩٣٧٥١/ ف٠٩١٥٥١٧٨٤٠٠

عصمتيه
زمين ٢٧۶ متر ، با پروانه و

 سند ششدانگ
٠٩١٥٣١٤٠٨٠١

٩٥٢٩٣٤٨٦/ ل

الهيه- مجيد�ه 
سپاد

خرید، فروش، مشارکت 
کارشناسی - قيمت گذارى 

٠٩١٥٤٢٣٠٤٥٢ پهلوانی
٣٥٣١٢١٧٢
٣٥٣١٢٤٤٦

٩٥٢٦٢٩٨١/ ف

امام خمين� ٤٩ -٢٥٠متر
٢ نبش تراکم زیاد بناى کلنگی با 

۴٠ متر تجارى فی ١ ميليارد و ١۵٠ 
٩٥٢٩٥٢٢٦/ پ٠٩٣٦٣٠٩١٥٧٠

 الهيه
 سپاد

زمين تخصص ماست
٠٩١٥١٠٠٤٤٢٦

٩٥١٧٠٠٦٢/ ق

جلدt،صف� آباد 
 چاهشک ، راه آهن ، جهاد 

سنگ سفيد - خرید و فروش
٩٥٢٤٠٦٢٥/ ل٠٩١٥٣٠٠٨٣٢٩ 

زمين به متراژ ٢٠٠٠ متر 
سند تک برگی و بنام قيمت توافقی 
از  بعد  ميامی،  جاده   ٣٠ کيلومتر 
شهرک رضوى ٠٩١٣٧٤٢٣٠٢٤

٩٥٢٩٥٣٢٧/ ف

 �قطعه ٢٥٠ متر
زمين شهرک رضویه سند آستانه 

موقعيت عالی قيمت توافقی 
٠٩١٥٤٣٩٣٥٦٠

٩٥٢٩٤٦٠٦/ ف

 ٥٠متر نقل� طرقبه 
 زمين با پروانه، چشم انداز طرقبه
٠٩١٢١٤٦١٤٦٤ ره انجام 

٩٥٢٩٥٥٠٣/ م

٩٥١٩١٤٣٢/ ف

شاند�ز
اراضی ششدانگ استاندارى و 

مسکن مهر- اکرمی 
٠٩١٥١١١٦٧٣٣     

٩٥٢٩٤٢٨٥/ خ

شاند�ز
اراضی ششدانگ استاندارى 

با پروانه و امکانات و
سایر تعاونی ها
خرید و فروش

امانی ٠٩١٥٥١١٧٦٦٤ 
٠٩٠١٦٣٦٢٠٤١

فروش �ا معاوضه با اتومبيل 
�ا آپارتمان سنددار

زمين ١٠٠٠ مترى 
دور دیوار،واقع در 

کيلومتر ٢٠ جاده سنتو 
بين عسگریه و امينيه 
روبروى کارخانه چسب 

سامد مشهد، حاشيه 
خيابان امينيه ٣

٠٩٣٠٦٠٢٨٠٠٤
٩٥٢٩٤٨٨٠/ ق

شاند�ز 
خرید و فروش 

تعاونی ها ارگانها باغ وویال
٩٥٠٩٠١٩٠/ پ٠٩١٥٥١٨٤٩٦٨

 �فروش فور
زمين ۴٣٠ متر، تراکم متوسط 

با عرض خوب مناسب، 
اوایل دندانپزشکان، 

فی نقدى یا یک دوم نقد+ 
معاوضه 

٠٩١٥٧٧٧٧٣٩٧
٩٥٢٩٢٩٧٤/ ف

شاند�ز- و�الشهر 
خرید، فروش، معاوضه 

زمين، باغ، ویال، زعفرانيه 
سوارکارى، جلدک 

الماس کاران ، درخت بيد 
دهنو   

دونده ٠٩١٥١١١١٢٠١
٩٥٢٢٢٤٢٧/ ف

الهيه
 زمين به باالترین قيمت خریداریم 

٩٤٤٠٠٢٩٩/ م٠٩١٥٣١١٤٥٦٥

 الهيه
 سپاد 

خریداریم
٠٩١٥٣٠٨٤٧٣١ 

٩٥٢٠٠٦٩٦/ ق

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

٠٩١٥٦٢٦٢٥٨١
٩٥٢٠٢٧١٢/ پ

زمين ها� شما را 
در اراضی شميرانات و مالصدرا 

به فی روز خریداریم
٠٩١٥٥١٠٠٥٥٢

٩٥٢٩٤٤٠٠/ پ

انتها� الهيه-٥٠٠متر
زمين با سند ملکی واگذارى تعاونی

٧تير-٢٨م-معاوضه با خودرو 
٠٩٣٦١٠٠٤٧٧٥

٩٥٢٩٢٨٧٣/ پ

بهشد   رب  کارخانه  پشت  زمينی 
متر   ۵۵٠٠ مساحت  به  خراسان 
فروشی یا معاوضه می گردد مترى ٣٠ 

هزار تومان ٠٩٣٧١٤٥٤٧٠٠
٩٥٢٩٤٥٦٦/ ف

 حاشيه 3اهو
 ٧٠٠٠متر زمين 

قبل از مترو 
موقعيت استثنایی 

نقدى یا معاوضه 
 بی واسطه 

گل محمدى ٠٩١٥٧٦١٢٠٠٥
٩٥٢٩٥٦١٢/ ب

شاند�ز
خرید و فروش

 مسکن مهر 
زمين ،باغ و ویال

٠٩١٥٥٠٠٨٢١٥
٩٥٠٦١١٨٩/ پ

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

٢ یا ٣ یا ۶ دانگ و باقيمانده ١٧۶
٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢

٩٥٢٨٣٤٦٧/ ل

فروش زمين 
به مساحت ١٨٠ متر واقع در جاده 
شاندیز مدرس ٢۵ روبروى آموزشگاه 

٠٩٩٠٣٣١٢٩٦٨فجر
٩٥٢٩٤٧٧٨/ م

٩٥٠٢٦٤٥٥/ پ

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

٠٩١٥٥٢١٣٧٨٧-٣٥٢٣٠٩٥١

قرن� ٣١ 
 قطعه نهم، شمال�، ٢٥٦متر

٠٩١٥٣١٠٤٣١٧  تراکم زیاد
٩٥٢٧٨٩٤٢/ م

 � فور�        فور
فروش زمين در شهرک مهرگان متراژ 

١٠۴ ٠٩١٥٣١٥٨٤١٦
نظام شناس  ٠٩١٥١٠٤٨٩٩٧

٩٥٢٨٩٨٢٦/ م

�Lفروش 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

باغ - شاهنامه ٣٦
١١٠٠ متر سند ملکی دوممر درختان 
۵ ساله فول معاوضه با خودرو مدل 

٩٥٢٨٧٣٠١/ فباال ٠٩١٥٥٦٨٦٠٦٣

  �قطعات ٨٠٠ و ١٠٠٠ متر
یا  با آپارتمان  با آب معاوضه  باغی 
ماشين مدل باال ، خين عرب حسن 

٠٩١٥٣١٩٤٧٩٦ شهاب
٩٥٢٩٠٢٠٥/ م

سرقفل� مغازه - ٣٠ متر
واقع در کالهدوز فروش یا 
معاوضه با خودرو یا آپارتمان

٠٩١٥٥١٣٢٥٢٣
٩٥٢٩٤٨٥٥/ ف

فلسطين ٢٢ 
حاشيه، ٢ طبقه از ٣ طبقه مساحت هر 
واحد ۵٠ متر فی ٢۵٠ م یکجا سند 

۴ دانگ جدا ٠٩٣٠٤٩١٠١٧٩
٩٥٢٩٥٢٢٥/ ف

معاوضه مل<
 آپارتمان ویالیی باغ ویال و غيره

٠٩١٥٨١٤٢٥٧٢
٠٩١٥٧٢٤٦٦٥٢

٩٥٢٩٥١١٥/ ق

فروش �ا معاوضه 
ملک تجارى مجتمع وصال 

٠٩١٥٨٥٧٩٣٣٦
٩٥٢٩٠٢٤٤/ ف

�معاوضه ١٢٥مترمغازه تجار
فی ٢۵٠م با١۵٠متر زمين مناطق 

٩و ١٠و١١ و١٢شهردارى
٠٩١٥٨٧٧٧٥٢٣

٩٥٢٩٥٣٩٢/ ق

فروش نقد� �ا معاوضه
٢۵٠٠٠متر زمين با ملک 

وخودرو با سند (مشاع) وکالتی
٩٥٢٩٢٤٣١/ پ٠٩١٥٨٠٩٩٨١٩

معاوضه 
آپارتمان ١١٠ مترى- صفر 

 ۴ واحدى - فول امکانات
 ١٧ شهریور ( عنصرى شرقی ) 

با واحد کوچکتر در محدوده هاى 
عدل خمينی ، امام رضا

و ١٧ شهریور
٠٩١٥٥٠١٩٦٥٢

٩٥٢٩٤٧٢٤/ ف

٩٥٢٩٥٣٠٤/ ف

گاز- ٢٨٠ متر زیربنا در ٣ طبقه
 هر طبقه ٩۵ متر زمين ١٠٠ متر 
فروش یا معاوضه با ملک در گلبهار

٠٩١٥٣٢٤٣٥٥٤

معاوضه آپارتمان 
١۵٧ مترى سه خوابه واقع در بهترین 
مشهد در  آپارتمانی  با  بابل  منطقه 

٠٩١٥٠٠٨٥٩١٠ معظمی
٩٥٢٨٩٨٦٨/ ل

مغازه بزرگ
مرکز شهر-معاوضه

شرایط پيشنهادى
٠٩١٣١٥٣٥١٤٠

٩٥٢٧٤١٥٥/ د

واگذار� �ا معاوضه 
با خودرو 

سوپر مارکت با ١٠ سال 
سابقه کار و موقعيت عالی 

با تمام امکانات واقع در 
عدل خمينی 

٠٩٣٥٣٨٦٦٦٨١
٩٥٢٩٤٧٢٣/ ف

معاوضه 3يش بامشهد
مسکونی ،تجارى،باغ، ویال

یادرحال ساخت
مهد� شر�ف�  ٠٩١٥١١٦٢١٤٠

٩٥١١٥٧٧٩/ ط

گلبهار و�ال�� 
١٢۵٣مترزمين- ٢۶٢متربنا  
فول         ٠٩١٥٣١٦٠١٣٢

٠٩١٥٩٨١٨٦١٩
٩٥٢٦٩٦٦٨/ ش

٩٥٢٩٥٢٦٤/ پ

فروش فور� زمين 
در منطقه خوش آب و هواى 

مشهد تا سر
 زمين جاده آسفالت با امتياز
 آب شرب و آب کشاورزى 
باقابليت تبدیل باغ وویال

قيمت بسيار مناسب 
٠٩٣٠٤٣٤٧٧٢٥

٠٩١٥٠٥٢٨٨٢٥

حاشيه جاده مشهد چناران
قطعات ٨٠٠ مترى دور دیوار 

داخل مجتمع آب ، برق ، نگهبانی
٠٩١٥٣١١٥٢٩٥-٣٥٠٢٥٨٥٥

٩٥٢٩٣٤٧٧/ ل

�باغ و و�ال
داراى سند شما را نقدًاخریداریم .

٠٩١٥٥١٢٣٩٨١ 
٩٥١٠٨٨١٠/ پ

خر�د و فروش باغ و و�ال

زمين

معاوضه

٩٥١٨٣٠٢٣/ م

٩٥٢١٩١٣٩/ ق

٩٥٢٦٥٧٣٨/ م

٩٥١٩٩٥٥٨/ خ


