
شنبه ١٨ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٢
٣٩

هاشميه
هنرستان
٢۵٠م۵٠٠مترى

تراکم زیاد،بدون واسطه
تهرانی 

 ٠٩١٥٢٠٤٨٠١٥
٠٩١٥٢٠٠٠٠٧١

٩٥٣٠٢٠٢٤/ پ

فقط مصرف 3ننده
رضاشهر دهخدا ١۴

١۵٠مترزمين۶دانگ ۶×٢۵
 بناى قدیمی ساز روبه 
فضاسبز۴٣٠م مقطوع

( ارزش۴۵٠م)

٠٩١٥٥١٠٦٠٠١
٩٥٣٠١٩٣٤/ ق

 سناباد، حاشيه سلمان 
 دوممر ٣٧٠متر- ٧٢متر 

تجارى دائم جهت مسکونی 
گالرى، بيمه، پست، مدرسه 

درمانگاه، غذایی، پاساژ 
نقدى تهاترى 

٠٩١٥١١١٧٢٨٨ 
٠٩١٥٥١٧٩٥٢٥

٩٥٣٠١١٩٤/ م٠٩١٥١١١٥٩٤٩

قاسم آباد 
بلوار شر�عت� ٧٠
خيابان نرگس ١,۶ پالک ۵٨

 دو ممر ٣۴۵ متر در دو طبقه
 ٣ واحد مسکونی آب ٣ امتياز

 گاز ٣ امتياز برق ۴ امتياز
 تلفن ٢ امتياز

٠٩١٥٠٥١٤٢٣٩
٩٥٣٠٢١٥٥/ ف

صيادشيراز�٥٤ و�ال��
٨٧مترى باعرض۵,٧
ملکی سند دو دانگ

٠٩٣٦١١٣٣٦٣١
٩٥٣٠١٩٢٨/ ق

3الهدوز 
۶٠ متر سردونبش- ۵٠ متر تجارى

 ٢ طبقه مسکونی ٧٠ مترى 
٩٥٢٩٩٥٤٣/ م٠٩٠١٥٣٩٣٩٥١

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
٩٥٢٨٨٣٢٩/ ق٣٨٤٤٦٦٤٤

حاشيه 
بلوار آموزگار 

حدفاصل سيدرضی و دانش آموز 
٣٠٠ متر زمين تراکم کم 

حاشيه فی ١,١٠٠ ميليارد 
یا معاوضه با ملک در سجاد 

یا وکيل آباد
٣٧٦١٨٣٢١

٩٥٢٩٩٢١١/ ف٠٩١٥١١٨١٣٧٩

منزل فروش� 
قد�م�

در دو طبقه ١٢٨ متر
 داخل کوچه یک مترى 

(قطعه دوم)مطهرى شمالی ٢ 
فی ٢۴٠ م

٠٩١٥٥٠١٣٦٥٢
٩٥٣٠١٨٠٨/ ف

 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 ...

ا3از�ون شاند�ز
امام رضا ۴ 

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

٠٩١٥١١١٥٣٨٢
٩٥٣٠٠٩٣٣/ ف

خيابان پاسداران 
پاسداران ٤ 

زمين ٣٢٢ متر،در ٢ طبقه، 
کاربرى مسکونی، داراى ۵ سقف 

پروانه، به متراژ ١٠٠٠ متر 
پروانه، سند ششدانگ

 ٣٠ متر تجارى دائم
٠٩١٥٣٢٣١٠٤٣

٩٥٣٠١٤٢٤/ ف

طالب شيخ صدوق ٩
١١۴ متر مسکونی 
در ٢ طبقه شمالی

٠٩١٥٣١٥٣٩٥١
٩٥٢٩٩٣٩٨/ ف

مجد ٢٥ و�ال��
٧٠ متر . دو طبقه کلنگی .جنوبی 

فی ٢٣٠ م بيواسطه
 ٠٩١٩٥٦٤٢٨٨٩

٩٥٣٠٢٤٩٤/ ق

و3يل آباد 
٥٩

۴٠٠ متر - ویالیی 
 قابل سکونت 

 نقدى یا معاوضه
٠٩١٥٣٤٠٤٩١٨

٩٥٣٠١٤٨٢/ فعنایتی

فرامرز ٢٤٠متر 
۵۵٠ مترزیربنا 

مناسب جهت سکونت
بی واسطه   ٠٩١٥٦٩٧٩٠٠٧

٩٥٣٠٢٢٩٨/ ق

٣٦٢ tدانش آموز ١٧ پال
ویالیی ١٢۵ مترى در ٣ طبقه مجزا 

فی ۵٢٠ م - فروش فورى
٣٦٠٨٨٦٤٧-٠٩١٥٩٠٥٩٢١٤

٩٥٢٩٩٣٤٥/ ل

به موارد فروش 
شماسر�عا

نيازمند و خریداریم
ویالیی،آپارتمان،زمين وتجارى

 در قاسم آباد
فرزان ٣٦٦١٧٧٧٥ 

٩٥٢٧٩٨٨٠/ پ٠٩١٥٣١٥٠٢٢٧

خيام جنوب� ٢٨ 
پشت حاشيه قطعه دوم 

٢۶٠ متر تراکم زیاد
 داراى ٣٢٠ متر بنا 

بازسازى شده 

٠٩١٥١٠٣٨١٤٨
٩٥٢٩٧٢٢٩/ ف

فروشنده واقع� بيواسطه 
منزل ویالیی موسوى قوچانی ١٧ 

پالک ٣۴ - تماس ٢٠-١٨
٩٥٣٠١٦٤٣/ م٠٩١٥١٢٣٨٩٥١

گلبهار 
٢٠٠ متر زمين ١٠٠ متر بنا
 ٣ نبش ٢۵٠ متر اسکلت 

٣٨٣٢٦٣٦٣-٠٩١٥٧٦٣١٢٩٢
٩٥٢٩٨٢٣٣/ ش

 هاشميه 
 ٢۵٠متر تراکم زیاد 

شمالی ۴طبقه ۴ واحد 
بناى قابل سکونت 

در بهترین منطقه سامانيه 
حيدرى ٠٩٠١١٢١١١٠٥ 

٩٥٣٠٢٥٥٥/ ب

امامت  
 ٢۵٠مترى کلنگی 
۵٠٠ متر پروانه 

زیر فی 
٠٩١٥٢٤٧٤٦٥٢ 

مداح - مدرسی
٩٥٢٩٩٩٠٤/ ب

اوا�ل جالل
٢۵٠متر بی واسطه

٩٥٢٩٩١١٧/ ق٠٩١٥٩٢٦٨٢٥٦

 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

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

٠٩٣٥٦٣٥٤٥٤٥
٩٥٣٠٠٨٤١/ ر

 �< باب منزل قد�م� ساز
به مساحت ١٣۵ متر در مطهرى جنوبی

 بفروش می رسد. تماس ٩ الی ١٢ و 
 ١۶,٣٠٣٧٢٩٧٥٦٧ الی ٢٠

٩٥٢٩٩٥٦٧/ م

بلوار مدرس
مدرس یک- به متراژ ١۶۵٠متر

٠٩١٧١١٢٨٣١٩
٩٥٣٠١٧٣٦/ ق

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� 
١٠٠٠ متر زمين داراى 

پروانه ٣٨٠٠ متر تراکم 
زیاد الدن ١٩ حدود ٢٢٠ 

متر کلنگی در ۶ سقف 
٠٩٣٠١٤٢٣٠٥٦
٩٥٢٩٧٠١١/ پ٠٩١٢٩٢٥١٨٠١

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

باغ پسته
 با متراژ٨٠٠٠ متر

با درختان ٢٠ساله و درآمد باال 
و دو ساعت آب ملکی وامتيازات

 برق سه فاز،لوله کشی آب شهرى
 خانه مسکونی در شهرستان مه والت 

قطب کشاورزى خراسان 
به فروش می رسد .فی ٣٢٠م

٠٩٣٦٠٩٤٢٣١٩
٩٥٣٠١٧٩١/ ط

شاند�ز
خرید و فروش

 مسکن مهر 
زمين ،باغ و ویال

٠٩١٥٥٠٠٨٢١٥
٩٥٠٦١١٨٩/ پ

٩٥١٩١٤٣٢/ ف

شاند�ز
اراضی ششدانگ استاندارى و 

مسکن مهر- اکرمی 
٠٩١٥١١١٦٧٣٣     

قرن� ٣١ 
 قطعه نهم، شمال�، ٢٥٦متر

٠٩١٥٣١٠٤٣١٧  تراکم زیاد
٩٥٢٧٨٩٤٢/ م

جلدt،صف� آباد 
 چاهشک ، راه آهن ، جهاد 

سنگ سفيد - خرید و فروش
٩٥٢٤٠٦٢٥/ ل٠٩١٥٣٠٠٨٣٢٩ 

چهارطبقه 
مدرس ٥ جنت ٧

پالک ٢٠ -٣١٩ متر
 زمين ٣ دانگ 

به فروش می رسد
٠٩١٥٥٠٠١٤٨٩

٩٥٣٠٢٠٠٠/ ف

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

٠٩١٥٦٢٦٢٥٨١
٩٥٢٠٢٧١٢/ پ

الهيه ٣٧
٣٠٠ متر- شمالی- نقدى یا 
معاوضه زمين بلوک ٧ یا ١١

٩٥٣٠٢٠٩٢/ ف٠٩١٥٣١١٤٥٦٥

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

٢ یا ٣ یا ۶ دانگ و باقيمانده ١٧۶
٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢

٩٥٢٨٣٤٦٧/ ل

شاند�ز 
خرید و فروش 

تعاونی ها ارگانها باغ وویال
٩٥٠٩٠١٩٠/ پ٠٩١٥٥١٨٤٩٦٨

٩٥٣٠١٣٩٥/ ف

شاند�ز- و�الشهر 
خرید، فروش، معاوضه 

زمين، باغ، ویال، زعفرانيه 
سوارکارى، جلدک 

الماس کاران ، درخت بيد
 دهنو   

دونده ٠٩١٥١١١١٢٠١

٩٥٠٢٦٤٥٥/ پ

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

٠٩١٥٥٢١٣٧٨٧-٣٥٢٣٠٩٥١

زمين فروش�
 � ٢٥٥ متر

دانشجو ٢۶، تراکم کم، فی ٧۶٠م
٠٩١٥١١٦٠٣١٩

٩٥٣٠١٥٤٧/ ر

٩٥٢٩٤٢٨٥/ خ

شاند�ز
اراضی ششدانگ استاندارى 

با پروانه و امکانات و
سایر تعاونی ها
خرید و فروش

امانی ٠٩١٥٥١١٧٦٦٤ 
٠٩٠١٦٣٦٢٠٤١

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

٩٥٢٩٥٥١٠/ ر٠٩٣٥٣٦٦٠٤٩٧

 سراسر  
الهيه- سپاد
خریدار نقدى به فی روز و کارشناسی

تختی ٠٩١٥٥١٣٩٢٥٠
٩٥٢٩٧٤٢٣/ ق

توس ٩١
قطعه دوم ، ٢ نبش ، ١۵٠٠ متر

٠٩١٥٥١٧٤٢٩٢ فورى
٩٥٢٩٧٥٢٥/ ل

٥ قطعه زمين 
١٠٠٠مترى داراى آب و استخر از 

مترى ٨٠٠٠ تا ١۵,٠٠٠ معاوضه با 
ماشين     ٠٩١٥٨٠٤٧٠٠٨

٩٥٢٩٩٧٢٨/ ف

فروش فور� زمين 
١٠٠٠متر دور دیوار با جواز 

ساخت منطقه مسکونی طرقبه  
٠٩١٢١٠٦٩٩٧٩ حسينی

٩٥٣٠١٩٨٩/ ق

آب و برق 
بلوار شهرستانی

 بين ١١ و ١٣ -۴٠٠ متر 
سر دو نبش به فروش

 می رسد قولنامه اى
٠٩١٥٥٠٠١٤٨٩

٩٥٣٠٢٠٠٥/ ف

حاشيه شاند�ز
١٧٧١ متر دو نبش ١١٠٠ متر 

پروانه توریستی
٠٩١٥١٠١٨٤١٠

٩٥٣٠٠٨٥٤/ ف

زمين فروش� زش<
٣٠٠ متر حاشيه جاده زشک 

معاوضه با آپارتمان
٩٥٣٠١٥٤٦/ ف٠٩١٥٥١٥٧٤٠٦

  ٣٥ �صياد شيراز
نور ١٢

١٢۵ متر زمين 
به فروش می رسد 
٠٩١٥٥٠٠١٤٨٩

٩٥٣٠١٩٧٣/ ف

 الهيه
 سپاد

زمين تخصص ماست
٠٩١٥١٠٠٤٤٢٦

٩٥١٧٠٠٦٢/ ق

ميدان حر 
٢۵٠متر زمين دور دیوار دو کله 

١٠×٢۵ قيمت توافقی 
٠٩١٥٤٠٠١٢٣٧ جواهرى

٩٥٣٠١٩٩٧/ ق

 الهيه
 سپاد 

خریداریم
٠٩١٥٣٠٨٤٧٣١ 

٩٥٢٠٠٦٩٦/ ق

زمين فروش� 
شهرستان  آب  امتياز  با  ١٠٠٠متر 

چناران، رادکان روستاى مغان
٩٥٣٠٠٠٤٢/ م٠٩١٥٧٧٠٨٩٨٣ 

 ١٢ tالهيه بلو
٣٩٠ مترى سند ششدانگ 

فقط نقدى 
٩٥٣٠٢١١٥/ ر٠٩١٥٥٠٣٢٦٧٠

الهيه
 زمين به باالترین قيمت خریداریم 

٩٤٤٠٠٢٩٩/ م٠٩١٥٣١١٤٥٦٥

٢٢ �صياد شيراز
قطعه دوم جنوبی ١٢٠٠ متر فروش 

زیرفی فقط مصرف کننده بی واسطه 
٠٩١٥١٠٤٢٠٩٢

٩٥٢٩٣٩٠٣/ ر

 بلوارنماز -�< قطعه زمين
 مسکونی ٢۵٠مترى داراى ۶۶۵متر 
فقط  تماس   ٢,١٠٠ مترى  پروانه 

٣٨٧١٤٣٠٣ خریدار واقعی 
٩٥٣٠٢٥٢٥/ ب

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

٧تير-٢٨م-معاوضه با خودرو 
٠٩٣٦١٠٠٤٧٧٥

٩٥٢٩٢٨٧٣/ پ

 بان< جامع 
tاطالعات امال

 بورس تخصصی
 خرید و فروش اراضی 

اماميه- الهيه- سپاد
 صفی آباد- حسين آباد  

ربيعی ٠٩١٥٣١٣٢٠٠٣
٩٥٢٥٩١٣٠/ ب٣٥٢١١٠٠٦ 

٩٥١٩١٢٨٤/ پ

و�الشهر
 زعفرانيه 
الماس کاران
 درخت بيد- پاسارگاد

شاندیز- طرقبه- جاغرق 
باغ-ویال- آپارتمان 

٠٩١٥٣١٣١٣٥٢ 
 شهریارى   ٣٥٥١١١٧٥ 

�M٨٠٠٠مترزمين مل 
 دوردیوارانتهاى بلوار٢٢بهمن

سمت راست،بانگهبانی 
 ٠٩٣٠٩٢٨٧٠٠٦

٩٥٣٠١٧٢٦/ ق

 ٢هزار متر زمين 
به  دقيقه  بيست  و  ساعت  یک  با   
فروش می رسد ملکی اراضی گجوان

٩٥٣٠٢٢٥١/ م ٠٩١٥٩١٧١٨٤٩

3يلومتر ٢٠ جاده قد�م 
مشهد-نيشابور قطعات 

١٠٠٠مترى و ٢٠٠٠مترى 
با موقعيت عالی 

سند ششدانگ ملکی 
معاوضه با ماشين و خانه

٠٩١٥١٢٤٩٠٧٧
٩٥٣٠١٨٥٦/ خ

٢ �ا ٣ واحد آپارتمان 
از ساختمان ٨ واحدى در ميدان 
شهدا با ویالیی معاوضه می گردد 
٣٢٢١٠٠٧٦-٠٩١٥٣٠٩٩٩٤١

٩٥٣٠٢٣٥١/ ف

�٤٧ متر زمين+٣٨ متر تجار
بنا انبار�+١٠٠متر  +٣٨متر 

۶دانگ،خيام ۶١،معاوضه با کلنگی 
٠٩٣٣٨١٠٧٧١١فی ٣٨٠ م

٩٥٢٣٨٣٦٥/ م

پاساژ جنت
مغازه فروشی یا معاوضه 

٠٩١٥٦٤١٧٠٣٦
٩٥٢٩٦٩٨٨/ ف

�و�ال�� -تجار
حاشيه صياد ٢١٠ متر زمين تراکم زیاد 
معاوضه با ٣ یا ۴ واحدى مسکونی 

٩٥٣٠١٥٣٧/ ف٠٩١٥١٥٩٣٢٣٠

�مغازه تجار
معاوضه با آپارتمان، باغ و خودرو

بی واسطه ٠٩١٥٦٢٣٦٠٦٧
٩٥٣٠٠٨٠٦/ پ

معاوضه مل<
 آپارتمان ویالیی باغ ویال سراسرى 

٠٩١٥٨١٤٢٥٧٢
٠٩١٥٧٢٤٦٦٥٢

٩٥٢٩٥١١٥/ ق

فروش �ا معاوضه
 با خودرو

 یک باب مغازه تجارى دائم
 ۵۵ مترى ملکی سه نبش 

باالى همکف واقع در شهيدمفتح 
سی مترى طالب 

به فی کارشناسی 
٠٩٣٩٤٣٨١٩٦٣
٠٩١٥٨٩٧٨٠١٩
٩٥٣٠١٦٢٨/ ق

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

مغازه بزرگ
مرکز شهر-معاوضه

شرایط پيشنهادى
٠٩١٣١٥٣٥١٤٠

٩٥٢٧٤١٥٥/ د

٩٥٢٩٨٣٦٩/ ف

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

٠٩١٥٥١٣٢٥٢٣

معاوضه 3يش بامشهد
مسکونی ،تجارى،باغ، ویال

یادرحال ساخت
مهدى شریفی  ٠٩١٥١١٦٢١٤٠

٩٥١١٥٧٧٩/ ط

معاوضه زمين- فالح� 
١٠٢٠متر، سند تک برگی 

 نصف نقد، نصف ملک 
٠٩١٥٣٠٨٨٠١٢

٩٥٢٩٦٦٧١/ ف

نيشابور، حاشيه جاده باغرود 
مربع،  متر   ۵٢۵٠ انگورى  باغ 
هزار   ٢۵٠ مترى  فی  ششدانگ، 

٠٩١٥١١١٢٦٣٧تومان 
٩٥٢٣٧١٧٨/ ف

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

٠٩١٥٩٨١٨٦١٩
٩٥٢٦٩٦٦٨/ ش

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

٠٩١٥٥١٢٣٩٨١ 
٩٥١٠٨٨١٠/ پ

و�ال� فروش�
 در چالوس 
معاوضه با مشهد 

٣٧٣٢٢٥١٤-٠٩١٥١١٠٥٧٤٠
٩٥٢٩٧٧٩٩/ ف

حاشيه جاده مشهد چناران
قطعات ٨٠٠ مترى دور دیوار 

داخل مجتمع آب ، برق ، نگهبانی
٠٩١٥٣١١٥٢٩٥-٣٥٠٢٥٨٥٥

٩٥٢٩٣٤٧٧/ ل

فروش استثنا�� 
باغ، زمين، و�ال
ملکی ١٠٠٠٠ متر محدوده 

خدمات شهرى 
باغ ۴٠٠٠ متر با درختان
 ٢٠ ساله همه نوع ميوه 
آب، برق، گاز، تلفن، آب 
مدار، استخر ویال حدود

 ١٠٠ متر زمين ۶٠٠٠ متر 
دور دیوار آب مدار به قطعات 

کوچکتر واگذار می گردد 
معاوضه با مسکونی رضاشهر، 
پيروزى، کوهسنگی، بهشتی 

و ماشين آالت راهسازى
 و کاميون 

آدرس: جاده سنتو، بلوار 
شاهنامه، شاهنامه ١٨ 

شمس آباد، شمس آباد٣
٠٩١٥١١١٢٨٨٨

یزدانی ٢١-٣٣٩٣١٢٢٠
٩٥٢٧٨٢٦٢/ ف

خر�د و فروش باغ و و�ال

زمين

معاوضه

٩٥٢٦٥٧٣٨/ م

٩٥٢١٩١٣٩/ ق


