
دوشنبه ١٣ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٨
٤١

اد�ب ٣٦٫٣ -٢٢٠ متر عرصه
٢٣٠ متر زیربنا در ٢ طبقه ٢ عدد 

سند ششدانگ مجزا دو ممر ۴٨٠ م
٠٩١٥٥٠٧٢٤٣٦

٩٥٢٩٧٤٣٩/ ف

اوا�ل 3وثر
۵٣٠ متر ، عرض ۵/١٧

٩٥٢٩٧٧٠١/ ل٠٩١٥٨٩٩٤٩٤١

عدل خمين�
٢واحدویالیی زمين هرکدام 

٢۵٠متر بازسازى شده
٠٩١٥٣١٣٩٤٥٢      

٩٥٢٩٦٨٣٤/ ق

هاشميه 
٢٠٠ متر ،تراکم زیاد

 موقعيت عالی -بدون واسطه 
٩٥٢٩٠١٣٣/ پ٠٩١٥٣١٧٠٤٩٧

مل< آباد -هوشيار
٢۵٠ متر ۴٠٠ متربنا تریبلکس 

فروش نقدى
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٥ َملک

٩٥٢٩٧٩٢٢/ ف

جالل آل احمد 
٢۵٠ متر تراکم زیاد

 فروش فورى   فرزان 
٠٩١٥٢٠٠٤٠٠٥-٣٦٠٨٠٠٣١

٩٥٢٩٣٧١٣/ ف

٩٥٢٩٣٢٨٦/ م

فردوس� - ثمانه
و�ال�� ٢٢٠ متر� دو طبقه جنوب�

عاقبتی  ٠٩١٥٥١٠٥٠٩٠ 

بزرگمهر جنوب�
۴٢٠ متر -تراکم متوسط شمالی 

به قيمت رسيده 
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٦ َملک

٩٥٢٩٧٩٢١/ ف

هاشميه ٩١
دو کله ، ٢٠٠ متر

 عرض ٨ ،  تراکم کم
معاوضه با آپارتمان

 ۴٨٠ م
٠٩١٥١١٠٩٣١٦

٩٥٠٩٦٨٠٧/ ل

جلدt،صف� آباد 
 چاهشک ، راه آهن ، جهاد 

سنگ سفيد - خرید و فروش
٩٥٢٤٠٦٢٥/ ل٠٩١٥٣٠٠٨٣٢٩ 

زمين فروش� 
١٠٠٠ متر زمين داراى 

پروانه ٣٨٠٠ متر تراکم 
زیاد الدن ١٩ حدود ٢٢٠ 

متر کلنگی در ۶ سقف 
٠٩٣٠١٤٢٣٠٥٦
٩٥٢٩٧٠١١/ پ٠٩١٢٩٢٥١٨٠١

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

٧تير-٢٨م-معاوضه با خودرو 
٠٩٣٦١٠٠٤٧٧٥

٩٥٢٩٢٨٧٣/ پ

٩٥١٩١٤٣٢/ ف

شاند�ز
اراضی ششدانگ استاندارى و 

مسکن مهر- اکرمی 
٠٩١٥١١١٦٧٣٣     

زمين ٥٠٠متر� شاند�ز
جزء سهام بذر شاندیز 

بهترین موقعيت فی ٢١م
٠٩١٥٣١٣٢٢٢٤

٩٥٢٩٧٦٣٠/ م

قرن� ٣١ 
 قطعه نهم، شمال�، ٢٥٦متر

٠٩١٥٣١٠٤٣١٧  تراکم زیاد
٩٥٢٧٨٩٤٢/ م

توس ٩١
قطعه دوم ، ٢ نبش ، ١۵٠٠ متر

٠٩١٥٥١٧٤٢٩٢ فورى
٩٥٢٩٧٥٢٥/ ل

 سراسر  
الهيه- سپاد
خریدار نقدى به فی روز و کارشناسی

تختی ٠٩١٥٥١٣٩٢٥٠
٩٥٢٩٧٤٢٣/ ق

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

٩٥٢٩٥٥٠٣/ م

جنب هتل پد�ده
٣۶۵ متر زمين پروانه ٢ کله 

فروش - معاوضه
٠٩١٥١١٠٣٤٨٨

٩٥٢٩٦٩٩١/ ف

٩٥٢٩٤٢٨٥/ خ

شاند�ز
اراضی ششدانگ استاندارى 

با پروانه و امکانات و
سایر تعاونی ها
خرید و فروش

امانی ٠٩١٥٥١١٧٦٦٤ 
٠٩٠١٦٣٦٢٠٤١

�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

شاند�ز 
خرید و فروش 

تعاونی ها ارگانها باغ وویال
٩٥٠٩٠١٩٠/ پ٠٩١٥٥١٨٤٩٦٨

 الهيه
 سپاد

زمين تخصص ماست
٠٩١٥١٠٠٤٤٢٦

٩٥١٧٠٠٦٢/ ق

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

٩٥٢٩٥٥١٠/ ر٠٩٣٥٣٦٦٠٤٩٧

 الهيه
 سپاد 

خریداریم
٠٩١٥٣٠٨٤٧٣١ 

٩٥٢٠٠٦٩٦/ ق

 (١٩ �آب و برق نسترن (فMور
٧٧٠ متر شمالی تراکم متوسط 

فروش یا معاوضه  
٠٩٣٧٩٣٧٢١٧٧

٩٥٢٩٧٢٢١/ ر

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

شاند�ز
خرید و فروش

 مسکن مهر 
زمين ،باغ و ویال

٠٩١٥٥٠٠٨٢١٥
٩٥٠٦١١٨٩/ پ

فروش فور� زمين مسMون�
١٢۵ متر پشت کالنترى ٣٠ سپاد 

تراکم متوسط امتيازات کامل
۴۵٠٩٣٦٢١٨٣٥٣٦ م 

٩٥٢٩٠١٥٨/ م

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

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

٢ یا ٣ یا ۶ دانگ و باقيمانده ١٧۶
٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢

٩٥٢٨٣٤٦٧/ ل

٢٢ �صياد شيراز
قطعه دوم جنوبی ١٢٠٠ متر فروش 

زیرفی فقط مصرف کننده بی واسطه 
٠٩١٥١٠٤٢٠٩٢

٩٥٢٩٣٩٠٣/ ر

٩٥٠٢٦٤٥٥/ پ

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

٠٩١٥٥٢١٣٧٨٧-٣٥٢٣٠٩٥١

تعداد� زمين واقع در 
حاشيه جاده اصل�

جدید  شهر  در  واقع  تهران  مشهد 
و  آسفالت  دسترسی  مسير  بينالود 
انشعاب آب و برق به فروش می رسد 
اقساط  تومان  هزار   ۶۵ مترى  نقد 
درصد   ۵٠ تومان  هزار   ٧٠ مترى 
ماهه   ۶ اقساط  درصد   ۵٠ نقدى 

٩٥٢٩٧١٧٠/ ف٠٩٣٧٦١٠٦٠٨٥

الهيه- مجيد�ه 
سپاد

خرید، فروش، مشارکت 
کارشناسی - قيمت گذارى 

٠٩١٥٤٢٣٠٤٥٢ پهلوانی
٣٥٣١٢١٧٢
٣٥٣١٢٤٤٦

٩٥٢٦٢٩٨١/ ف

٢٣ �پيروز
سه نبش ٢٩٠متر مقابل 

رستوران یاران فی ١٠۵٠
٠٩١٥٤٤٥٧٣٥٢بنگاه

٩٥٢٩٦٥٨٠/ م

٩٥١٩١٢٨٤/ پ

و�الشهر
 زعفرانيه 
الماس کاران
 درخت بيد- پاسارگاد

شاندیز- طرقبه- جاغرق 
باغ-ویال- آپارتمان 

٠٩١٥٣١٣١٣٥٢ 
 شهریارى   ٣٥٥١١١٧٥ 

 بان< جامع 
tاطالعات امال

 بورس تخصصی
 خرید و فروش اراضی 

اماميه- الهيه- سپاد
 صفی آباد- حسين آباد  

ربيعی ٠٩١٥٣١٣٢٠٠٣
٩٥٢٥٩١٣٠/ ب٣٥٢١١٠٠٦ 

و�الشهر،طرقبه
٢٠٠متر زمين مسکونی با سند 

فروش یا معاوضه با خودرو
٠٩٣٧١١٥٥١٤٠

٩٥٢٩٢٦٥٣/ ق

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

٠٩١٥٦٢٦٢٥٨١
٩٥٢٠٢٧١٢/ پ

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

معاوضه مل<
 آپارتمان ویالیی باغ ویال سراسرى 

٠٩١٥٨١٤٢٥٧٢
٠٩١٥٧٢٤٦٦٥٢

٩٥٢٩٥١١٥/ ق

پاساژ جنت
مغازه فروشی یا معاوضه 

٠٩١٥٦٤١٧٠٣٦
٩٥٢٩٦٩٨٨/ ف

پشت هتل طرقبه 
۴٧۵٠ متر زمين سند شش دانگ 

مترى ٢٠٠هزارتومان مقطوع 
٠٩٠١١١١٢٨٠٣

٩٥٢٩٧١٢٠/ ق

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

٠٩١٥٣١٩٤٧٩٦ شهاب
٩٥٢٩٠٢٠٥/ م

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

هزار تومان ٠٩٣٧١٤٥٤٧٠٠
٩٥٢٩٤٥٦٦/ ف

معاوضه 3يش بامشهد
مسکونی ،تجارى،باغ، ویال

یادرحال ساخت
مهد� شر�ف�  ٠٩١٥١١٦٢١٤٠

٩٥١١٥٧٧٩/ ط

معاوضه زمين- فالح� 
١٠٢٠متر، سند تک برگی 

 نصف نقد، نصف ملک 
٠٩١٥٣٠٨٨٠١٢

٩٥٢٩٦٦٧١/ ف

 منزل و�ال�� جنوب� دوممر
 ٢ طبقه مستقل، ٣٧٠ ميليون، بلوار

کریمی، معاوضه با مغازه تجارى تا ۵۵٠
 ٣٧٣١٠٩٤٨ ميليون الباقی نقد

٩٥٢٨٩٤٧٤/ م

زعفرانيه-١٠٠مترزمين
حاشيه ٣۵مترى معاوضه

 با آپارتمان ٣خواب آسانسوردار
٣٦٠٤٢٠٣٠-٠٩١٥٣٠٣٠٥٧٧

٩٥٢٩٧١١٩/ ق

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

٠٩١٥٠٠٨٥٩١٠ معظمی
٩٥٢٨٩٨٦٨/ ل

صارم�
 ٣ واحد ١٥٠ متر فول 

دربست
معاوضه با ویالیی یا زمين تراکم دار
بی واسطه ٠٩١٥٩٣٣٣٣٢٠

٩٥٢٩٧٧٢١/ ف

 باغچه ارزان
۵م نقدالباقی١٠قسط۶٠٠تومان
باسند در منطقه تفریحی زرخوان

٩٥٢٠٦٦٠٤/ ق٠٩٣٠١١٠٢٣٠٠

باغ فروش�(مار�ان) 
٢۵٠٠ متر، ١٠٠ اصله

 نهال ٣ و ۴ ساله، ١ ساعت 
آب، مدار ٨ روزه با تانکر

 ١٢ هزار ليترى، فی ٣۵ م
( یا معاوضه با خودرو) 

٠٩٣٧٩٣٠٦٧٥٣
٩٥٢٩٥٠٤٠/ ف

حاشيه جاده مشهد چناران
قطعات ٨٠٠ مترى دور دیوار 

داخل مجتمع آب ، برق ، نگهبانی
٠٩١٥٣١١٥٢٩٥-٣٥٠٢٥٨٥٥

٩٥٢٩٣٤٧٧/ ل

جاده 3الت 
روستا� گنبدواز

باغ ٢٠٠٠ متر مربع با درختان 
٢ ساله و آب ملکی دوردیوار 

درب و آردواز فی ٨٠ م 
 ٠٩١٥٣١٧٤٨٨٢

٠٩٣٠٩٧٦٩٩١٥ شيخ
٩٥٢٩٥١٢٤/ ف

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

٠٩١٥٩٨١٨٦١٩
٩٥٢٦٩٦٦٨/ ش

و�ال� فروش�
 در چالوس 
معاوضه با مشهد 

٣٧٣٢٢٥١٤-٠٩١٥١١٠٥٧٤٠
٩٥٢٩٧٧٩٩/ ف

شاند�ز 
خر�د -فروش

مسکونی، باغ، ویال، زمين
پوررضا  

٠٩١٥١١٣٥٥٦٥
٩٥٢٨٨١٧٢/ ش

باغ فروش� 
انواع  با  متر  هزار   ٢ مساحت  به 
درختان ميوه ۵ ساله با ٢٠ دقيقه 

آب چاه موتور ۶ اینچ به مدار
 ١٠ روز-انتهاى شاهنامه ۶١ 

فروش توافقی یا معاوضه با ماشين 
٠٩١٥٥٠٦٨٧٣٦
شفيعی ٣٢٦٧٨١٠١

٩٥٢٩٤٧٩٩/ م

فرصت استثنا��
باغ ویالى شيک ٣٨٠٠متر

١۵٠متر بنا دوبلکس آالچيق 
باربيکيو استخر پارک کودک
زمين واليبال آب و برق٣فاز

سند تک برگ زیرقيمت 
کارشناسی 

٠٩٣٠٠٩٨١٢٥٦
٩٥٢٤٧١٩٧/ ق

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

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

٠٩١٥٥١٢٣٩٨١ 
٩٥١٠٨٨١٠/ پ

برج آلتون
فروش-معاوضه

٣٢,۵ متر- طبقه دوم 
موقعيت عالی

٠٩١٥١٦٤٦٣٩٢
٩٥٢٨٨٢٦٠/ ج

فروش 
و�ژه 
یک واحد ادارى

 و یک مغازه تجارى 
در برج آبشار 

بلوار معلم 
٠٩١٥٤٠٦٩١١٠
٠٩٠١٧٠٢٤٣٢٥

٩٥٢٩٣٢٤٢/ ب

٩٥١٨٠٢٩٦/ ف

مل�M در الماس شرق 
بهارستان ١ 

زیرزمين و همکف انبارى+ 
٢واحد تجارى ادارى در 

٩۵٠مترزیربنا با ٩٠درصد 
پيشرفت فيزیکی به فروش 

می رسد 
٠٩١٥٥١٣٩٨٨١

دو واحد تجار� در گلبهار 
محله ١۴ جنب نانوایی 

تماس از ساعت ١۶ الی ٢١ 
٠٩١٥٧٣٢٣٢٦٥

٩٥٢٩٢٧٩٩/ ر

موجها� خروشان
٢ دربند مغازه

 ١۵ مترى ورودى 
اصلی تجارى دائم 

نقد و معاوضه
٠٩١٠٥٦٤١٨٩٥

٩٥٢٩٧٢٧٦/ ف

 � فروش مغازه تجار

٧٢ متر
 حاشيه بلوار خيام ۴۶ 

با سقف تایل و 
دیوارى کامل 

درب برقی 
آماده تحویل 

 ٠٩١٥٥١٤٨٨٠٦
٩٥٢٩٧٨٣٣/ م

ا3از�ون خيابان دانشگاه
قيمت باور نMردن�

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

با ورودى و امتيازات مستقل
 داراى سند ملکی مترى ٨م

٩٥٢٨٦٥٠١/ د٠٩١٥٣٠٩٣٠٠٦

مغازه 
تجار� دائم
فروش اقساطی بلندمدت 

یا معاوضه 
فول امکانات

 سند ششدانگ ملکی
 پارکينگ آسانسور

٠٩٣٦٣٢٢٥١٢٧
٩٥٢٧١٧٥٨/ ف

فروش تجار� دائم 
حاشيه بلوار صارمی،بين ١٢و ١۴  

ملکی یا سرقفلی ١٩متر تجارى
٣٨٨٤١٠٥٥-٠٩٣٥٩٨٩١٣٣٣

٩٥٢٩٦٩٣٣/ پ

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

٩٥٢٧١٧٥٤/ ف

فروش 
�دفتر ادار
فول امکانات 

پارکينگ آسانسور 
سند ششدانگ ملکی 

٠٩١٥٤٠٠٤٩١٥
٣٧١٣٣٠٢٨

 �بولوار 3امياب مغازه ٤٨ متر
 �Mدائم به صورت مل �تجار

٠٩١٥١٢٢٣٧٩١
٩٥٢٩٦٣٤١/ ط

خر�د و فروش باغ و و�ال

�خر�د و فروش تجار
�و ادار

زمين

معاوضه

٩٥٢٦٥٧٣٨/ م

٩٥٢٩٧٧٣٢/ ف

٩٥٢١٩١٣٩/ ق


