
يكشنبه ١٢ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٧
٣٧

 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

الهيه
 زمين به باالترین قيمت خریداریم 

٩٤٤٠٠٢٩٩/ م٠٩١٥٣١١٤٥٦٥

 الهيه
 سپاد 

خریداریم
٠٩١٥٣٠٨٤٧٣١ 

٩٥٢٠٠٦٩٦/ ق

هاشميه ٩١
دو کله ، ٢٠٠ متر

 عرض ٨ ،  تراکم کم
معاوضه با آپارتمان

 ۴٨٠ م
٠٩١٥١١٠٩٣١٦

٩٥٠٩٦٨٠٧/ ل

عصمتيه
زمين ٢٧۶ متر ، با پروانه و

 سند ششدانگ
٠٩١٥٣١٤٠٨٠١

٩٥٢٩٣٤٨٦/ ل

شهرt شهيد رجا�� پورسينا
ساخت   طبقه   ٣ مجوز  با   - متر   ١۴٠
معاوضه با خودرو یا نقدقيمت توافقی

٠٩١٥٨٧٩٢٨١٩
٩٥٢٩٥٨٩٣/ ف

�فروش� فور
١۵٠مترزمين-٩٠متربنا 

تا سفت کارى- عرض ۵,۵متر
 امتيازات آمده پاى زمين

 جاده شاندیز- جاده شهرک صنعتی
 ثامن٧ -کوچه روبروى تاالر 

سيکاس- فی۵۵م
٠٩٠٣٤٧٨٤٦٣٨
٠٩١٥٤٠٤٦٠٧٧

٩٥٢٩٥٨٥٧/ ق

 بان= جامع 
tاطالعات امال

 بورس تخصصی
 خرید و فروش اراضی 

اماميه- الهيه- سپاد
 صفی آباد- حسين آباد  

ربيعی ٠٩١٥٣١٣٢٠٠٣
٩٥٢٥٩١٣٠/ ب٣٥٢١١٠٠٦ 

 �فروش فور
زمين ملکی ٣۴۶ متر بلوار

 وکيل آباد بلوار رازى قطعه سوم  
٣٧٢٨٩١٩٩ -٠٩١٥٣١٠٠٢٢٠

٩٥٢٨٨٥٧٣/ ف

٢٠٠٠مترزمين
مشهد   ٣ ناحيه  فرهنگيان  به  مربوط 
بعد از پيچ ساغروان جاده چاه سادات 

٠٩١٥٥١١١٩٦٧فی۴٠م
٩٥٢٩٢٣٥٥/ م

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

٢ یا ٣ یا ۶ دانگ و باقيمانده ١٧۶
٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢

٩٥٢٨٣٤٦٧/ ل

الهيه -سپاد
خریدار زمين ١۵٠ مترى مشاع

٠٩١٥٩١٣٥٢٦٥
٩٥٠٣٥٤٠٢/ پ

طرقبه شاند�ز
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

٩٥٢٩٦٢٣٠/ م

 �فروش و�ژه زمين ها

�١٠٠ ال� ١٠٠٠ متر
 انتهاى الهيه با سند ملکی از

 ۵ ميليون به باال بورس 
زمين هاى الهيه، حسين آباد 
جلدک صفی آباد و  چاهشک 
مرکز آپارتمان هاى درحال 

ساخت و آماده با سند ملکی 
٣٨٩٣٥٣٥٨

٠٩١٥٣١٥٩٢١٩
٠٩١٥٣١٦٣٤٩٨

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

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

 سنگ سفيد خریداریم
 ٠٩١٥٣٠٠٨٣٢٩-٣٦٠٣٥١١٧

٩٥٢٨٥٣١٥/ ل

معاوضه 
در سجاد

بدون واسطه آپارتمان 
١۵٠ تا ٢٠٠ مترى معاوضه 

با آپارتمان ٣٠٠ مترى
٠٩٣٥٣٦٤٢٣٤٢

٩٥٢٨١٥٣٥/ ف

١٧شهر�ور-مجتمع آسمان٢
معاوضه مغازه ١٨مترى همکف فی

۴۵٠ م با آپارتمان سه خوابه بلوار 
٠٩١٥٩١١٩٠٧٠وکيل آباد

٩٥٢٩١٤١٨/ د

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

۴ دانگ جدا ٠٩٣٠٤٩١٠١٧٩
٩٥٢٩٥٢٢٥/ ف

٩٥٢٩٦١٦٠/ ف

مل= فروش� �ا معاوضه
با چند واحد آپارتمان
 حاشيه خيابان آبکوه 

مسکونی و تجارى ٣۶٠ متر مربع
 ساعت تماس

 ١٠:٣٠ الی ٢٢:٣٠
٠٩١٥١١٥٢٢٧١

آزادشهر- امامت ٤٢ 
٧٠ مترى -پارکينگ انبارى بازسازى 

شده فروش یا معاوضه با مغازه 
٩٥٢٩٦١٨٢/ پ٠٩٣٥٨٨٦٨٨٧٢

قاسم آباد
آپارتمان ١٣٠متر طبقه اول 

مترى ١,۶۵٠ م معاوضه با 
ماشين یا آپارتمان
 محدوده وکيل آباد

عمرانيان 
٠٩٣٠٢٨٦٥٦١٩

٩٥٢٩٦١٩٥/ ف

گلبهار -٣٥٠٠ متر زمين 
با آب و موقعيت عالی فروش یا 

معاوضه با ماشين مدل باال 
٠٩١٥٩٨١٨٦١٩-٣٨٣٢٦٩٦٩

٩٥٢٩٤٠١٣/ ش

شاند�ز 
خر�د -فروش

مسکونی، باغ، ویال، زمين
پوررضا  

٠٩١٥١١٣٥٥٦٥
٩٥٢٨٨١٧٢/ ش

ا3از�ون
۵٠٠٠ متر باغ سند 

ششدانگ 
دور دیوار جاده شاندیز 

معاوضه با اتومبيل، 
آپارتمان و ملک ویالیی و 

تجارى - استثنائی
٠٩٣٥٢٨١٤٠٤٠

٠٩١٥١١١٦١٨٣ بخشيان
٩٥٢٩٤٥٥٤/ ف

خر�دار فور� باغ، و�ال 
بدون واسطه یا معاوضه باتجارى 
تلگرام          ٠٩١٥١١٦٢١٤٠
مهد� شر�ف� ٠٩٣٥١١٦٢١٤٠

٩٥٢٣٦١٨٤/ ط

باغچه ٦٠٠ متر� دور د�وار با نهال
 ٥ ساله فروش یا معاوضه با خودرو - 
بلوار شاهنامه ۶٧ روستاى محمدآباد 

٠٩١٥٩٩٦٨٣٢٠
٩٥٢٩١٧٨٠/ ش

سه راه فردوس�
٨۶٠متر، دوردیوار، درختکارى، 
آبيارى قطره اى، برق، فی: ٩۵م

٠٩١٥٣٠٦٧٢٤٤
٩٥٢٩٦٤٣٩/ ق

 باغچه ارزان
۵م نقدالباقی١٠قسط۶٠٠تومان
باسند در منطقه تفریحی زرخوان

٩٥٢٠٦٦٠٤/ ق٠٩٣٠١١٠٢٣٠٠

١٠٠٠متر،جاده قد�م قوچان
بعد از کاشی فيروزه ١٠٠ متر به 
حاشيه جاده٢ ممر دور دیوار برق 

٣٠٩١٥١١١٨٦٣٧ فاز
٩٥٢٩٥١٢٥/ ل

گلبهار 
٢۵٠٠ متر باغ - ٣ نبش 

 ۴۵ دقيقه آب - فنس کشی 
٠٩١٥٥٥٩٢٢٧٦

٩٥٢٩٦٠٤٥/ ش

�= باغ
 واقع در زش=٥ 
 ١٢٠ متر زمين ١٧٠ متر بنا

 در ٣ طبقه معاوضه با 
آپارتمان یا خودرو تا 

۵٠٠ ميليون الباقی نقد 
٠٩١٥١١٣١١١٥

٩٥٢٨٣٧٤١/ م

3اهو-شيرحصار-دولت آباد 
خرید و فروش - کليه ارگانها 
َمِلکی ٠٩١٥٣١٧٨٣٧١

٩٤٤٢٩٤٨٠/ ش

باغ فروش� محصول
٣٣٢٠ متر سند ششدانگ 

ملکی آب ٢ ساعت بافت 
روستا داخل ساخت و ساز 

فاصله از حرم مطهر ١۵ 
کيلومتر فی ١٣٠ م یا معاوضه 

با خودرو
٠٩٩٠٥٢٠٢٧٤١

٩٥٢٩٠٦١٥/ ف

باغ پسته با 
درختان ٧ ساله  
 پيوند شده آماده توليد همراه 
با آب چاه ، استخر، خانه، انبار، 

پروانه مرغدارى تخمگذار -
 حاشيه جاده آسفالت ، امکانات نزدیک

٠٩١٥٣٥١٠٥٧٥ 
٩٥٢٨٧١٨٧/ م٠٩٠٢٣٥١٠٥٧٥

مجتمع 3يميا ٢
مغازه به متراژ ١٧,۵٣ متر 

همکف مترى ٢٢ م
٩٥٢٩٥٩٩٤/ ف٠٩١٥٥١٥٤٦٠٦

انبار موادغذا��
١١٠٠متر+ ٢٠٠متر فضاى ادارى

کارخانه  مقابل  کالت  جاده  حاشيه 
٠٩٣٠٤٤٢٨٧٠٠ جامعه

٩٥٢٣٢١٨٥/ م

 �مغازه طال و جواهر ساز
 با امتياز کامل و مستاجر بفروش 

می رسد.خيابان خسروى  
 عاقل       ٠٩١٥٩٨٠٠٤٨٠

٩٥٢٩٥١٥٢/ م

١٢واحد آپارتمان 
�صفر موقعيت ادار
با کاربرى مسکونی حاشيه 

آزادى جنب فضاى سبز 
استقالل بفروش ميرسد. از 
مشاورین امالک فعال دعوت 

به همکارى ميگردد
٠٩١٥٣١٥٢٣٠١

٩٥٢٨٨٩٧٢/ ق

فروش 
مغازه

ميدان صاحب الزمان
از ۶٨ تا ١٢٠ متر

دهنه ۶ متر
ارتفاع سقف ۵ متر

آماده تحویل
داراى انبارى

و پارکينگ
با شرایط

نقد و اقساط
 ۴٨ ماهه

٣٨٠٨٣٦١٢
٩٥٢٨٦٣١٦/ ق

 �فروش واحد تجار
 -٢ طبقه  اکسون  مجتمع  ١٧شهریور 
متراژ ١۵,۵ متر فی زیر قيمت مجموعه

٩٥٢٩٦٢٣٣/ ف٠٩٣٥٣٨٩٦٥٠٧

٩٥٢٨٨٩٩٢/ پ

فروش �ا معاوضه 
با واحد تا ٣٧٠م،واحد تجارى ،٧٢ 

متر،طبقه٢صياد٢فاز تجارى مروارید
فی٢٢٠م ٠٩١٧١٧٩٧٩٧٧

گلبهار
حدود ۵٠٠مترزمين با ٨٠٠متر 

پروانه تجارى    ٠٩١٥٩٨١٨٦١٩
٩٥٢٦٩٦٨٢/ ش٠٩١٥٣١٦٠١٣٢

٩٥٢٨٨٣٠٦/ ف

فروش� 
حاشيه بلوار اند�شه

قابل توجه
 بانکها موسسات و غيره 

١١۵ متر مغازه ملکی ششدانگ 
نبش چهارراه اصلی

 با قابليت ساخت ۴ طبقه 
٠٩١٥١١٠٥٤٣٦

��= باب مغازه تجار
در بازار مرکزى فاز ٢ طبقه ١+ مقابل 
ماشين  با  معاوضه  م   ٢٠٠ برقی   پله 

مدل باال ٠٩١٩٩٠٧٤٠٧٠
٩٥٢٩٢٨١٩/ ف

٩٥٢٩٤٠٣٦/ ق

سناباد 
دفتر کار ۵۵مترى، موقعيت 
مکانی عالی، پارکينگ، ١۶۵م
٠٩١٥٤٠٢٥٠٠١ عمارلو

۴٢متر - ادارى

 �خيابان صياد شيراز
پاساژ زمرد

٠٩١٢٣٣٠٦٥٩٦
٩٥٢٩٥٥٦٣/ ق

فروش 
مغازه

در نزدیکترین 
مجتمع تجارى
 به حرم مطهر

( با شرایط ویژه) 
آماده تحویل 

٢۵% نقد الباقی 
اقساط ۴٨ ماه

٣٨٠٨٣٦١٢
٩٥٢٨٦٣٠١/ ق

�فروش و معاوضه فور
چهارراه خسروى 
پاساژفردوسی 

٢۴متر تجارى دائم-فول 
امکانات-قابليت رهن و اجاره باال

معاوضه با خودرو-شرایط 
پرداخت ویژه-قيمت توافقی
خانی ٠٩٣٨٣٦١٦٣٤٧

٩٥٢٩١٢٥٧/ ق

 مغازه ٦٠متر
 داراى ١٢٠متر تجارى دائم ١٣۴متر 
مطهرى  در  واقع  ملک  پشت  انبار 

٠٩٣٠٤٤٢٨٧٠٠ شمالی یک
٩٥٢٣٢١٧٥/ م

الماس شرق 
مغازه ١١ متر سرنبش طبقه دوم 
پالک ۵٢۴٠٣ به فروش می رسد 

٩٥٢٩٦٢٥٩/ ف٠٩١٥٣٠٦٣٥٢٧

فروش فور�- مغازه 
٢٤ متر� 3يان سنتر ٢ 
 طبقه دوم- موقعيت مکانی 

عالی- مترى٢۵م تومان 
 تلفن تماس 

٠٩٠٢٣٩٣٧٣٢٨
   ساعات پاسخگویی

 ١٢ الی ١۴
٩٥٢٣٦٩١٦/ ق

فروش دفتر 3ار 
٨۴ متر بسيار شيک

 با پارکينگ پنجراه سناباد 
٩٥٢٩٦٥٧٣/ م٠٩١٥١١١٠٩٩٢

 مغازه فروش� 
 واقع در بلوار توس ( جاده قدیم) 
بين توس ۶۶ و ۶٨ متراژ ١٢٠,٧۶ 
برق  داراى  کله،  ، دو  سند  داراى 
خط  دو  گاز،  فاز، آب،  سه   ٢۵
بلند  سقف    ،۵,٢٠ دهنه  تلفن، 
ایراد سندى و  مرتب، بدون هيچ 

ساختمانی
ذکریائی ٠٩١٥٥١١٦٣٩٦

٩٥٢٩٠١٤٤/ م

ا3از�ون خيابان دانشگاه
قيمت باور نLردن�

۵۵متر مغازه ٢ دربندى 
حاشيه خيابان دانشگاه داراى 
١۶٠متر زیرزمين تجارى دائم 

با ورودى و امتيازات مستقل
 داراى سند ملکی مترى ٨م

٩٥٢٨٦٥٠١/ د٠٩١٥٣٠٩٣٠٠٦

ساختمان پزشLان 
احمدآباد- ٨٨ مترى- صفر

 شيک- فول امکانات بی واسطه 
٠٩٠٣٦٠٤٠٦٥٤ناویانفر 

٩٥٢٩٦٥٤٥/ ب

 �باغ و زمين 3شاورز
٣ هLتار باغ بارور ١٧ ساله 
با ۵ هکتار زمين مجهز به سيستم 

آبيارى قطره اى و استخر ذخيره آب 
١٧٠٠متر مکعب و ایستگاه 
پمپاژوسند ششدانگ ملکی 

واقع در کوهپایه هاى فریمان 
قيمت ۵٠٠م

 ٠٩١٥٥١٤٥٩٣٣
٩٥٢٩١٠٢٤/ ط٠٥١٣٢٧٢٨٨٥٤

 3ارخانه شهرt صنعت� 
فن آور� برتر

سالن  ١٠۵٠متر  زمين-  ٢۵۵٩متر   
١٧٢۶متر  ٢۵متر،  دهنه  با  مفيد 
زیربناى کل، ادارى مستقل در ٢طبقه، 
انبارها و دفاتر فنی و پرسنلی مستقل 
در ٣طبقه، نگهبانی و سرایدارى مجزا 
برق  روشنایی-  و  امتيازات  کليه  با 
۵٠کيلووات قيمت ١ ميليارد و ۴٠٠

٩٥٢٩٦٣٠٢/ م٠٩٠٣١٢٦٠٧٣٢ 

  �گاودار�، مرغدار
گلخانه 

زمين مناسب زعفران کارى 
٠٩٣٠٠٣٨٥١٤٣

٩٥٢٨٤٨٦٦/ ف

�3ارخانه قارچ د3مه ا
مجهزترین در استان آب، برق، گاز 

فی ١,٢٠٠ ميليارد معاوضه
٠٩١٥٣٢٠٥٦٥٩

٩٥٢٩١٩٠٠/ م

٩٥٢٥١٠٥٢/ د

3ارگزار سامانده�
www.kargozare  
samandehi.com

تنها با هشت ميليون تومان 
در پروژه ضامن هشتم 

صاحب زمين شوید.
٣٠% نقد ٧٠% اقساط

٣٢٦٥٤٥٥٤
٤-٣-٠٩٠١٠٦١٣٠٠٢

 �زمين 3شاورز
٧٠٠ متر تا چناران قطعات یک 

هکتارى و سه هکتارى با ١۵ ساعت آب 
٩٥٢٧٦٥٨٥/ م٠٩١٥٣١٨٦٨٣٤

�= مل= 
١٠٠٠متر به باال 

با مجوز تغيير کاربرى 
و پروانه بهره بردارى

 ترجيحا در شرق و شمال 
شرق مشهد 

٠٩٩٠٦٤٥٦٠٥٤
٩٥٢٩٥٤١٧/ ف

٩٥٠٣١٢١٣/ خ

 سالن، سوله ،انبار
درشهرک هاى صنعتی

 و مناطق صنعتی
با٢٠سال تجربه

 ٠٩١٥٥٠١٤٤٨٣
٠٩١٢٨٠١٤٤٨٣

یوسفی

به �= رنگ 3ار و 
 براشينگ 3ار نيازمند�م

٣٧٦٧٠٩٥٤
٩٥٢٩٣٧٣٦/ ف

استخــدام

خر�د و فروش باغ و و�ال

�خر�د و فروش تجار
�و ادار

 خر�د  و فروش
�صنعت� 3شاورز

آرا�شگر

معاوضه

٩٥٢١٩١٣١/ ق

فروش یک قطعه زمين 
به مساحت ١٩٠٠ مترمربع

 با پروانه تجارى  و سند ششدانگ تک برگ
 واقع در خيابان چهارراه بيسيم 

٩٥٢٩٥٩٣٤/ م٠٩١٢٩۴٠٧٢٨٧

٩٥٢٩٦٠٢٥/ ق


