
پنجشنبه ١٦ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤١
٤٦

طالب شيخ صدوق ٩
١١۴ متر مسکونی 
در ٢ طبقه شمالی

٠٩١٥٣١٥٣٩٥١
٩٥٢٩٩٣٩٨/ ف

حاشيه سرو
٣٠٠متر زمين ١٧٠متربنا بازسازى 

شده با عرض ٩,۵-٨٨٠م
٠٩١٥٧١٨٢٠٤٢

٩٥١٦٧٨٩٩/ ق

احمدآباد 
اکازیون ویالیی کلنگی

معينی ٠٩١٥٧٠٨٩٠٠٢
٩٥٢٩٦٢٨٧/ پ

 پنجراه 

سناباد

٠٩٣٠٣٠٤٢٤٣٠
٩٥٣٠٠٠٩٧/ ق

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 ...

امام رضا ٦٦ 
صدو هشت متر زمين ، دو نبش ٣٠ 
و ٢٠ مترى ، ٢ طبقه  ٧۵ مترى مجزا

٠٩٣٥٦٣٥٤٥٤٥
٩٥٣٠٠٨٤١/ ر

خر�د،فروش،مشار3ت 
منزل فروشی 

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

تراکم باال ،۴۶٠ م 

٠٩١٥٨٦٩٠٠٣٢
٩٥٢٠٠٨٣٩/ ف

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

معامله آگاهانه و منصفانه
گل نرگس     ٥٠-٣٨٥٣٢٢٤٠

٩٥١٨٠٨٨٤/ م

رضا شهر
ویالیی ۵١٠متر- عرض١۵

بی واسطه ٠٩١٩٤٠٥٢١٧٣ 
٩٥٣٠٠٧٩٥/ پ

ا3از�ون فNور� - نسترن
ویالیی ٣٨۵ متر شمالی تراکم متوسط 
قابل سکونت ١,١٠٠ ميليارد مقطوع 

٠٩١٥٥١٠٨٢٩٣نقدى
٩٥٢٩٧٠٧٥/ ف

مل? 3لنگ�  نقل�
١١٠ متر کامياب ١۴,۶ پالک ١٩ 

٧٠ متر زیربنا
٠٩٣٩٠٢١١٠٠٥

٩٥٢٩٩٥٩١/ ر

اوا�ل صياد
٢۶٢ متر زمين شمالی تراکم زیاد، 

با ٢١٠ متر بناى دوبلکس تميز
٠٩١٥٩١٦٠٤٤٥

٩٥٢٩٨٠٩٩/ ر

گو�ا 
٢۵٠متر، تراکم متوسط  

٠٩١٥٠٧٠١٠٠٦ َملک
٩٥٣٠١٣٠٥/ ف

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

معاوضه با خودرو 
٠٩١٥٩٩٢٣٥٢٣

٩٥٢٩٤٨٣٧/ ف

 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 
٩٥٣٠٠١٠٠/ ق

تر�بلNس 
٢۵٠ و ۵٠٠ مترى مجموعه آبی 

وکيل آباد بدون واسطه
٩٥٣٠٠٩٥٠/ پ٠٩١٥٥١٣٠٠٧٠

اوا�ل هاشميه
٢۵٠متر -ویالیی

 ٣٠٠متر 
بناى نوسازى شده 

بی واسطه
٠٩١٥٤٤١٠٠٦٥

٩٥٣٠٠٨٩٣/ پ

 سناباد، حاشيه سلمان 
 دوممر ٣٧٠متر- ٧٢متر 

تجارى دائم جهت مسکونی 
گالرى، بيمه، پست، مدرسه 

درمانگاه، غذایی، پاساژ 
نقدى تهاترى 

٠٩١٥١١١٧٢٨٨ 
٠٩١٥٥١٧٩٥٢٥

٩٥٣٠١١٩٤/ م٠٩١٥١١١٥٩٤٩

هفت تير- و�ال��
٢٢٠متر تراکم زیاد 

با ٣واحد بناى قابل سکونت
٩٥٢٩٩٤٧٧/ پ٠٩١٢٨٨٩٩٥٠٩

فروش- معاوضه 
صفر،  طبقه،   ۵ در  زیربنا،  متر   ۴٢٠
شيک، روبروى موجهاى خروشان ۴۵٠ 
م بدون واسطه ٠٩١٥٥٢١٤٩٠٦

٩٥٣٠١٠٨٢/ ف

خر�د و فروش
ویالیی،کلنگی 

عنصرى،بهار،فدائيان،امام رضا
شجاعی ٣٨٥٣٣٠٩٠

٩٥١٩٩٤٢١/ خ

 مجتمع 

ا3سين
 قاسم آباد، چهارراه مخابرات
یک باب مغازه، ١٣,۵متر 
تجارى، صنف طال و جواهر 

فی ۴۵٠م نقدى 
معاوضه با آپارتمان

٠٩٣٠٣٠٤٢٤٣٠ 
٩٥٣٠٠١٠٤/ ق

شهرv طالقان� 
زمين ١٢۵متربنا حدودا٢٠٠متر 
در٣طبقه ٣واحد مستقل۶٠متر 
حياط ٣۵٠م ٠٩١٥٥١٢٧٢٤٥

٩٥٢٩٦٧٧١/ ق

�پيروز
٢۵٠ متر عرض ١٠ با ١٨٠ متر بنا 
قطعه چهارم از حاشيه، عرض کوچه 

١۴ متر ٠٩٣٨٢٠١٥٧٤٨
٩٥٢٩٨١٠٥/ ر

سجاد و 
مل? آباد 
٢۵٠مترى و ۵٠٠مترى 

نقدى و معاوضه 
٠٩١٩٤١٩٥٥١٩

٩٥١٠٨٠١٨/ ف

سجاد  آباد-  مل?  احمدآباد- 
٢۵٠ تا ٧٠٠مترى (کلنگی ) 

خریداریم 
٠٩١٥٣١٣٠٢٩١-٣٨٤٦٣٨٧٠

٩٥١٢٧٤٠٨/ ف

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

اوا�ل جالل
٢۵٠متر بی واسطه

٩٥٢٩٩١١٧/ ق٠٩١٥٩٢٦٨٢٥٦

و�ال�� - حاشيه شاهد
١١٠ متر زیربنا ۴٠ متر زیر زمين 

دو ممر،رهن کامل ، ساعت بازدید ١۶ 
٠٩١٥٥٢٣٤٦٢٣الی ١٨

٩٥٣٠١١٢١/ ل

خيابان امام رضا
بازار بلور خانه کلنگی ١۶۵ متر 

زمين شمالی ماشين رو
٠٩١٢١٩٦٣٤٩٢

٩٥٢٩٦٨٣٣/ ف

پنج تن ١٣٥متر زمين 
 در ٢طبقه هر واحدى ٧٠متر 

بازسازى شده ٢خوابه فی ٨۵م
٩٥٣٠٠٧٦٢/ م ٠٩٣٧٤٢٩٥٢١٩

عدل خمين�
٢واحدویالیی زمين هرکدام 

٢۵٠متر بازسازى شده
٠٩١٥٣١٣٩٤٥٢      

٩٥٢٩٦٨٣٤/ ق

به سرما�ه گذار 
مسNن 

نيازمندیم آورده ٣,۵ تا 
۴ ميليارد سود ١٠٠%
٠٩١٥٢٥٠٠٥١١

٩٥٢٩٥٦٥١/ ف

و�ال�� دوطبقه جهان آرا
٨۶ مترى، قابل سکونت 

فی ١٧۵م معاوضه در محدوده
٠٩١٥٦١٤٦٤٨٦

٩٥٢٩٩٩٨٥/ ق

٩٥٢٩٣٣٢٠/ م

حاشيه خيابان آبNوه 
ویالیی٣٠٠ متر با تجارى(معاوضه)

٠٩١٥٥١٠٥٠٩٠  عاقبتی

ا3از�ون شاند�ز
امام رضا ۴ 

١۴٠٠ متر دو نبش
 با پروانه باغ تاالر 
فی ١,۵٠٠ ميليارد

٠٩١٥١١١٥٣٨٢
٩٥٣٠٠٩٣٣/ ف

     شاند�ز
جزئيات را پيامک بفرمایيد

٩٥١٤٣٣٣٦/ ل٠٩٣٣١٣٣٨٠٣٣

ملکی                                          خریداریم

سراسر الهيه
زمين شمارا به 

باالترین قيمت نقدا 
خریداریم

٠٩١٥١٠٦٠٠٧٠ تازیکی
٩٥٢٩٨٨٠٢/ ق

 الهيه
 سپاد 

خریداریم
٠٩١٥٣٠٨٤٧٣١ 

٩٥٢٠٠٦٩٦/ ق

�زمين مسNون� ١٨٦متر
واقع در ویرانی توافقی به فروش 

٠٩١٥١٢٢٨٣١٧می رسد.
٩٥٢٩٨٦٩٤/ م٠٩١٥٨٠٩٣١٤٤

 قابل توجه اهال� طرقبه 
 ۵٠متر زمين با پروانه

 با موقعيت و چشم انداز عالی 
 ٠٩١٢١٤٦١٤٦٤

٩٥٢٩٩٠٣٢/ م

 الهيه
 سپاد

زمين تخصص ماست
٠٩١٥١٠٠٤٤٢٦

٩٥١٧٠٠٦٢/ ق

٩٥٢٩٤٢٨٥/ خ

شاند�ز
اراضی ششدانگ استاندارى 

با پروانه و امکانات و
سایر تعاونی ها
خرید و فروش

امانی ٠٩١٥٥١١٧٦٦٤ 
٠٩٠١٦٣٦٢٠٤١

فر�مان 
یک قطعه زمين به متراژ

 ١٧٨٠ متر معاوضه با خودرو 
٠٩٣٣٦٩٤٧١٥٣

٩٥٢٩٩٢١٥/ ف

�الهيه ١٥٠متر� فور
صادقيه ٢۴- نبش خوش نظر٣ 
شمالی ٨٨م- فقط مشترى واقعی

٠٩١٥٣١٧٠٧٣٥
٩٥٣٠٠٤٠٩/ ق

حاشيه شاند�ز
١٧٧١ متر دو نبش ١١٠٠ متر 

پروانه توریستی
٠٩١٥١٠١٨٤١٠

٩٥٣٠٠٨٥٤/ ف

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

٩٥٢٩٦٦٨٥/ ل

الهيه
کارشناسی - قيمت گذارى 

سيدشهرام سعادت
٠٩١٥٥٧٩٣٠٧٩

٩٥٢٠١١٧٤/ ف

٩٥٢٧٧٧٢١/ ف

الهيه- سپاد 
صفی آباد - جلدک - چاهشک  

خرید ، فروش
٠٩١٥١٥٨٢٨١٢-٣٥٣١٢٢٢٦

زمين فروش� 
شهرستان  آب  امتياز  با  ١٠٠٠متر 

چناران، رادکان روستاى مغان
٩٥٣٠٠٠٤٢/ م٠٩١٥٧٧٠٨٩٨٣ 

جاده مشهد 
 نيشابور - بينالود

١١١هکتار - سند ششدانگ 
١٣ هکتار - تغيير کاربرى
 از کشاورزى به دامدارى 

داراى ١٠٠ آمپر
 برق ٣ فاز - حدود ۶ هزار 

متر سوله 
 داراى ساختمان مسکونی

 و سرایدارى 
٣ حلقه چاه به صورت

 فروش یا معاوضه 
با ملک شهرى 

 به قيمت کارشناسی روز 
واگذار می شود

 ساعت تماس ٩ الی ١٣ 
٠٩١٥٣١٥٦٢١٠

٩٥٣٠٠٣٣٠/ ف

الهيه- مجيد�ه

 سپاد 
 قطعات ١٠٠ الی 

۵٠٠ مترى 
همجوار مجتمع هاى مسکونی 
داراى سند تک برگی
کليه استعالمات دولتی 
از مترى ۵٠ هزارتومان به باال 

دفتر فروش روبروى 
مجيدیه ١١ آفتاب

٠٩١٥٣١٨٥٥٩١ 
٩٥٢٩٨٧٧٧/ م٣٥٢١٧٧٣٠

٤٩vالهيه،سپاد،پال 
 واقعا خریداریم

 ٠٩١٥٣١١٩٣١٣رضوانی
٩٥٣٠٠٦٧٥/ ق

الهيه -سپاد
خریدار زمين ١۵٠ مترى مشاع

٠٩١٥٩١٣٥٢٦٥
٩٥٠٣٥٤٠٢/ پ

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

٢ یا ٣ یا ۶ دانگ و باقيمانده ١٧۶
٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢

٩٥٢٨٣٤٦٧/ ل

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

٠٩١٥٦٢٦٢٥٨١
٩٥٢٠٢٧١٢/ پ

٩٥١٩١٢٨٤/ پ

و�الشهر
 زعفرانيه 
الماس کاران
 درخت بيد- پاسارگاد

شاندیز- طرقبه- جاغرق 
باغ-ویال- آپارتمان 

٠٩١٥٣١٣١٣٥٢ 
 شهریارى   ٣٥٥١١١٧٥ 

٩٥٢٦١٧٤٤/ پ

و�الشهر
 فروهر

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

دانشگاه، الماس کاران درخت بيد 
٠٩١٥٣١٠٨٢٦٢

 بان? جامع 
vاطالعات امال

 بورس تخصصی
 خرید و فروش اراضی 

اماميه- الهيه- سپاد
 صفی آباد- حسين آباد  

ربيعی ٠٩١٥٣١٣٢٠٠٣
٩٥٢٥٩١٣٠/ ب٣٥٢١١٠٠٦ 

و�الشهر 
٢٠٠ متر زمين تراکم متوسط 

بدون واسطه ٣٠٠ م 
٩٥٢٩٦٥٢٢/ پ٠٩٣٦٨٨٩٠٥٣١

جنب هتل پد�ده
٣۶۵ متر زمين پروانه ٢ کله 

فروش - معاوضه
٠٩١٥١١٠٣٤٨٨

٩٥٢٩٦٩٩١/ ف

  �٢٠ 3يلومتر
نوشهر

کنار جنگل سی سنگان
 یک قطعه زمين ۵٠٠ مترى 

 ۴ دیوارى - همراه با چاه
 آماده ساختن ویال داخل شهرک

٠٩١٥٣٠٥٣٨٢٧
٩٥٣٠١١٠٣/ ف

قابل توجه تعاون� ها وسازندگان
 ۵٠٠ متر، ۶ دانگ، جنوبی، 

قاسم آباد، شریعتی مترى ١,٧٠٠ م 
٠٩١٥٣٢٢٠٩٤١

٩٥٢٩٨١١٠/ ف

٩٥١٩١٤٣٢/ ف

شاند�ز
اراضی ششدانگ استاندارى و 

مسکن مهر- اکرمی 
٠٩١٥١١١٦٧٣٣     

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

هنرستان 
٢٠٠ متر ٢ نبش 

بی واسطه
٩٥٣٠٠٤٨٢/ پ٠٩١٥٥٠٦١٨٩٥

 زمين فروش�
 عصمتيه
مجيدیه 

قطعات١۵٠ 
الی۵٠٠مترى 
داراى کروکی،جانمایی نقشه 

قطعه بندى موقعيت زمين 
مشخص سندتک برگی 

استعالم دولتی 
 از مترى٧٠ الی ٢٠٠هزارتومان

٣٥٣١٥٤٦٣
٠٩١٥٨٧٨٤٣١٧ 
٠٩١٥٨٢٩٢٤٤٣

٩٥٢٩٤١٨٧/ ق

هنرستان ٢٠
٢۵٠متر،٢نبش،تراکم زیاد ،داراى 
پروانه٧سقف،فی٢ميليارد و ٣٠٠

گرگانی ٣٨٨١٨٤١٢
٩٥٣٠٠١٨٥/ پ

اوا�ل صياد
ساخت  پروانه  با  زمين  متر   ١٨٠

فروش یا معاوضه با آپارتمان
 ٠٩١٥٩١٦٠٤٤٥

٩٥٢٩٨٠٩٢/ ر

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 توس ٦٣
١٣٨ متر تحویل سند ١۴,٩٠٠م

٠٩١٥٨٣٣٨٥٦٥
٩٥٢٩٩٢٥٠/ ف

زمين مسNون� سندت? برگ 
پروانه  با  مترى   ۵٠ حاشيه  دوممر، 
ساخت واقع در طوس ٣٣ اراضی نيروى

٠٩٠١٧٨٤٧٢٣٥ انتظامی 
٩٥٢٩٨٨١٦/ م

زمين

٩٥١٨٣٠٢٣/ م

٩٥١٩٩٥٥٨/ خ
٩٥٢١٩١٣١/ ق

٩٥٢٦٥٧٣٨/ م


