
يكشنبه ١٩ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٣
٣٧

ا;از$ون چمران
۵٠٠ متر زمين دوبلکس با 
٧٠٠ متر بنا ۵ خوابه سند 
ملکی شمالی تراکم متوسط 

فی ٢,۵٠٠ميليارد

٠٩١٥١١١٥٣٨٢
٩٥٣٠٠٩٤٤/ ف

توس ٧٥٫١ سه راه دانش
شده  بازسازى  کامل  مترى   ١٠٠
جنوبی دوبلکس بسيار شيک و خوش 

٠٩١٥١٥٦٨٣١٩نقشه
٩٥٣٠٣١٨٥/ ف

فرامرز ٢٤٠متر 
۵۵٠ مترزیربنا 

مناسب جهت سکونت
بی واسطه   ٠٩١٥٦٩٧٩٠٠٧

٩٥٣٠٢٢٩٨/ ق

منزل ٤٠٠ و ٢١٠ متر 
 ( شهدا  ميدان   ) شيرازى  خيابان 
۵٠ % نقد الباقی معاوضه با زمين 

٠٩٣٩٥٦٩٥٤٤٠یا خودرو
٩٥٣٠٣١٥٤/ ق

خر$دار نقد' 
و$ال$� 

در مناطق هاشميه- سامانيه
 صارمی- هنرستان- باهنر 

با هر متراژ- بی واسطه 
٣٨٧٠٤٧٢٤

٩٥٣٠٣٤٩٩/ ب٣٨٧٠٤٧١٢

طالب شيخ صدوق ٩
١١۴ متر مسکونی 
در ٢ طبقه شمالی

٠٩١٥٣١٥٣٩٥١
٩٥٢٩٩٣٩٨/ ف

خيابان امام رضا
بازار بلور خانه کلنگی ١۶۵ متر 

زمين شمالی ماشين رو
٠٩١٢١٩٦٣٤٩٢

٩٥٢٩٦٨٣٣/ ف

اقبال الهور' 
٣۵٠ متر داراى ٧ سقف پروانه 

٠٩١٥٢٢٢٣٠٣٣
٩٥٢٩٨٠٣٩/ ف

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

معاوضه با خودرو 
٠٩١٥٩٩٢٣٥٢٣

٩٥٢٩٤٨٣٧/ ف

قابل توجه ادارات و 
ارگان ها 

ساختمان مسکونی درامام رضا٢۶
در۴واحد مجزا داراى٢٠٠متر

زمين و عرض٨متر و حدود 
۵٠٠متر بنا بازسازى شده در 
۴طبقه داراى٣سندششدانگ 

ملکی بفروش می رسد
٠٩١٥١١٠٠١٥٥ 

٩٥٢٩٩٦٥٩/ ق

 امام رضا - عنصر' ٧
 ٢٨۴ متر ویالیی - فروش فورى

٩٥٣٠٣٢١٠/ م٠٩١٥٥٠٧٥٠٤٤ 

امامت 
ویالیی

 ١٢۵ مترى 
تراکم زیاد

 ٢ طبقه 
بازسازى در حد صفر 
٠٩١٥٣٢٠٩٨٤١

٩٥٣٠٣٤٦٧/ بمداح- یوسف زاده

مالRين محترم
در مناطق سجاد- ملک آباد
 احمدآباد و هاشميه به منزل

 کلنگی شما جهت خرید یا
 مشارکت در ساخت نيازمندیم 

٠٩١٥١١٦٢٣٦١
٩٥١٩٤٤٣٨/ م٣٧٦٦٢٥٥٥

خر$د و فروش
ویالیی،کلنگی 

عنصرى،بهار،فدائيان،امام رضا
شجاعی ٣٨٥٣٣٠٩٠

٩٥١٩٩٤٢١/ خ

فروش فور' و$ال$� ٣٦٠متر
 (٣٠*١٢) جنوبی ٢ طبقه مستقل 
شهيد صادقی ٣ بدون واسطه زیر 

٠٩١٥١١٥٣٨٢٠قيمت
٩٥٣٠٣٦٠٦/ م

امامت  
 ٢۵٠مترى کلنگی 
۵٠٠ متر پروانه 

زیر فی 
٠٩١٥٢٤٧٤٦٥٢ 

مداح - مدرسی
٩٥٢٩٩٩٠٤/ ب

امامت 
ویالیی ٢۵٠ مترى 
بيش از ٣٠ مورد 

درمنطقه آزادشهر 
٠٩١٥٥٢٣٤٤٥٤

٩٥٣٠٣٤٦٤/ بآرون

اوا$ل جالل
٢۵٠متر بی واسطه

٩٥٢٩٩١١٧/ ق٠٩١٥٩٢٦٨٢٥٦

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

٠٩٣٥٦٣٥٤٥٤٥
٩٥٣٠٠٨٤١/ ر

اد$ب 
٩۵ متر همکف مسکونی

 + ١۵ متر مغازه تجارى ٢٠۵ م
٣٦٢٣٢٦٧٥-٠٩١٥٣٢٠٩٢٥٤

٩٥٣٠٢٦٢٥/ ف

 مجتمع 

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

فی ۴۵٠م نقدى 
معاوضه با آپارتمان

٠٩٣٠٣٠٤٢٤٣٠ 
٩٥٣٠٠١٠٤/ ق

دو طبقه مطهر' شمال� 
١۵٠ متر زمين، ١۵٠ بنا، سند 

ملک، بازسازى، ٢٢٠ ميليون
٠٩١٥٣٠١٤١٣٤

٩٥٣٠٠٤٣٣/ ر

$G باب منزل و$ال$� واقع در
آزادى ٩٣ کوچه شهيد نورى بن بست 
فی  وکالتی  رسد  می  فروش  به  دوم 

٣٩٠٩١٥٩١٣٣٥٨٤م 
٩٥٣٠٣٣٧٠/ ف

سجاد و 
ملG آباد 
٢۵٠مترى و ۵٠٠مترى 

نقدى و معاوضه 
٠٩١٩٤١٩٥٥١٩

٩٥١٠٨٠١٨/ ف

ملG آباد- فرزان
٢۵٠ متر، تراکم کم، فروش نقدى

٠٩١٥٠٧٠١٠٠٥ َملک
٩٥٣٠٣٤٩٤/ ف

و$ال$� ٣٦٠ متر 
زیربنا ٢۵٠ مترزمين امامت ٨
manishen.com ٢ طبقه 

٩٥٣٠٣٤٠٧/ م٠٩٣٩٨٦١٠٢٠١

حاشيه سرو
٣٠٠متر زمين ١٧٠متربنا بازسازى 

شده با عرض ٩,۵-٨٨٠م
٠٩١٥٧١٨٢٠٤٢

٩٥١٦٧٨٩٩/ ق

منزل مسRون� 
۵٣٣متر  داراى  شده  بازسازى   
مطهرى  در  واقع  ساخت  پروانه 

 ٠٩٣٠٤٤٢٨٧٠٠جنوبی
٩٥٢٣٢١٨٩/ م

خر$دار$م-٥٠٠ متر 
 ویالیی در سجاد ٢/۵ ميليارد

نقد الباقی آپارتمان
٠٩١٥٥٠٦١٩١٧-٣٧٦٠٥٢٢٤ 

٩٥٣٠٣٠٨٣/ ب

;وهسنگ� - بهشت�
(قبل از باغ الندشت) 
منطقه اصيل محصور 

بين چند باغ ٢١٠ متر 
(١٠×٢١)

٠٩١٥١١١٢١٥٠
٩٥٢٩٧٩٧٢/ ف

دانشجو٢٣
٢۵۵متر دوممر بازسازى شده 

تراکم متوسط معاوضه با آپارتمان
٠٩١٥١١٥٢٥٢٨

٩٥٣٠١٦٧٣/ ق

حاشيه و;يل آباد 
٢٧۵ متر زمين
 ١٨٠ متر بنا 
موقعيت عالی

 بی واسطه 
٠٩٣٥١٠٥٩٠٠٧

٩٥٣٠٣٤٩٨/ بوزین زاده

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

معامله آگاهانه و منصفانه
گل نرگس     ٥٠-٣٨٥٣٢٢٤٠

٩٥١٨٠٨٨٤/ م

خين عرب ;شاورز٥
١٢۵٠متر با٣٠متر حاشيه دور 

دیوار سند مشاع ملکی کلی یا جزئی
٠٩١٥١١١٣٤٥٦

٩٥٣٠٣٣٩٢/ ق

 بانG جامع 
tاطالعات امال

 بورس تخصصی
 خرید و فروش اراضی 

اماميه- الهيه- سپاد
 صفی آباد- حسين آباد  

ربيعی ٠٩١٥٣١٣٢٠٠٣
٩٥٢٥٩١٣٠/ ب٣٥٢١١٠٠٦ 

 الهيه
 سپاد 

خریداریم
٠٩١٥٣٠٨٤٧٣١ 

٩٥٢٠٠٦٩٦/ ق

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

٢ یا ٣ یا ۶ دانگ و باقيمانده ١٧۶
٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢

٩٥٢٨٣٤٦٧/ ل

 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

زمين�  
٢۵٠ الی ۵٠٠ در حاشيه نماز آموزگار 
 ٢,۵٠٠ مترى  و  متر   ٢٣ حاشيه  با 

٠٩١٠٩٢٦٦٦٠٨ خریداریم 
٩٥٣٠٢٨١٢/ م

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

٩٥٣٠٢٠٩٢/ ف٠٩١٥٣١١٤٥٦٥

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

 سنگ سفيد خریداریم
 ٠٩١٥٣٠٠٨٣٢٩-٣٦٠٣٥١١٧

٩٥٢٨٥٣١٥/ ل

٩٥٢٦١٧٤٤/ پ

و$الشهر
 فروهر

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

دانشگاه، الماس کاران درخت بيد 
٠٩١٥٣١٠٨٢٦٢

حاشيه شاند$ز
١٧٧١ متر دو نبش ١١٠٠ متر 

پروانه توریستی
٠٩١٥١٠١٨٤١٠

٩٥٣٠٠٨٥٤/ ف

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

٠٩١٥٣١٧٠٧٣٥
٩٥٣٠٠٤٠٩/ ق

 الهيه
 سپاد

زمين تخصص ماست
٠٩١٥١٠٠٤٤٢٦

٩٥١٧٠٠٦٢/ ق

ميثاق ٣٨ 
 محله ۵ نيرو انتظامی- ٣٠٠ متر 

 ١۶٠ م فروش فورى
٠٩١٥٤٤٥٧٣٥٢

٩٥٣٠٢٩٦٠/ 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

;وهسنگ� -حRيم نظام� 
٥٠٠ متر' ترا;م ;م  

٠٩١٥١١٣٠٧٩٠
٩٥٣٠٢٧٢٧/ 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

٩٥٣٠٢٩٢٣/ ف

٣٩٦مترعرصه
 ٥٧٠ميليون 

(مترى ۴۴٠,١) 
تراکم ١٣۵% 

عرض ١٢ 
قطعه دوم
 از حاشيه

 شهيد رفيعی ٢٢ 
تقبل هزینه 

کامل فونداسيون

 ۴٠% نقد
مابقی دوماهه 

تلفن : 
٣٥٢١٩٥٢٧
٣٥٢٢٤٣١٤ 

الهيه
خرید و فروش 
زمين،مسکونی،تجارى

٣٥٣١٢٠٨٥-٠٩١٥٥٠٤٦٣٠٦
٩٥١٩٧٩٢٩/ پ

مجيد$ه 
٧۵٠متر جنوبی ٢۵متر حاشيه 

سند کروکی تعرفه 
٠٩١٥٨٠٤٦٤٨٤ نيک بين

٩٥٣٠٢٦٢٩/ ف

٩٥٢٩٤٢٨٥/ خ

شاند$ز
اراضی ششدانگ استاندارى 

با پروانه و امکانات و
سایر تعاونی ها
خرید و فروش

امانی ٠٩١٥٥١١٧٦٦٤ 
٠٩٠١٦٣٦٢٠٤١

زمين ١٥٠٢متر 
 حاشيه جاده کالت مقابل کارخانه 

جامعه داراى سوئيت نگهبانی
٩٥٢٣٢١٩٦/ م٠٩٣٠٤٤٢٨٧٠٠ 

٩٥١٩١٢٨٤/ پ

و$الشهر
 زعفرانيه 
الماس کاران
 درخت بيد- پاسارگاد

شاندیز- طرقبه- جاغرق 
باغ-ویال- آپارتمان 

٠٩١٥٣١٣١٣٥٢ 
 شهریارى   ٣٥٥١١١٧٥ 

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

٠٩١٥٦٢٦٢٥٨١
٩٥٢٠٢٧١٢/ پ

فروش ٦٠٠مترزمين 
الهيه

معاوضه با ملک تا ١۵٠ تومان 
٩٥٣٠٢٦٩٧/ ر٠٩١٥٣١١٨٤٥٢

امير$ه-٣٠٠متر زمين 
 ٧٠٠٠ متر پروانه ساخت
٣ ميليارد نقد و معاوضه

 ٠٩٣٧١٨٤٢٨١٥-٣٧٦٢٦٢٨٤
٩٥٣٠٣١٠٢/ ب

شاند$ز
زمين نهضت ٣۶٠ متر ششدانگ 

فی مترى ۵٠٠ هزار تومان
٠٩١٥٥٥٧٢١١٥

٩٥٣٠٢٧٩٠/ ف

گلبهار 
٢۵٩ متر، مسکونی، دو نبش، ملکی، 
فی  یک،  فاز   ،١٢ محله  ششدانگ، 

۴۵ م ٠٩١٥١٥٧٥٥٠٦
٩٥٣٠٠٦٥١/ ف

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

٠٩١٥٥١١١٩٦٧فی۴٠م
٩٥٢٩٢٣٥٥/ م

زمين توس ٦٣
١٣٨ متر تحویل سند ١۴,٩٠٠م

٠٩١٥٨٣٣٨٥٦٥
٩٥٢٩٩٢٥٠/ ف

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

٩٥١٩١٤٣٢/ ف

شاند$ز
اراضی ششدانگ استاندارى و 

مسکن مهر- اکرمی 
٠٩١٥١١١٦٧٣٣     

فارغ التحصيالن
٢۴٠متر تراکم متوسط عرض١٢ 
قابل معاوضه با ٢واحد آپارتمان

٠٩١٢٨٩٦٠٠٦٤
٩٥٢٩٤٦٤٥/ ق

الهيه
 زمين به باالترین قيمت خریداریم 

٩٤٤٠٠٢٩٩/ م٠٩١٥٣١١٤٥٦٥

زمين در شاند$ز 
١٠٠٠متر مجموعه دور دیوار 

نهال ٨ساله، سند ملکی معاوضه 
فی ١۴٠م   ٠٩١٥٥١٨١٤٨٤

٩٥٣٠٣٠٧٩/ ق

     شاند$ز
جزئيات را پيامک بفرمایيد

٩٥١٤٣٣٣٦/ ل٠٩٣٣١٣٣٨٠٣٣

ملکی                                          خریداریم

هاشميه ٩١
دو کله ، ٢٠٠ متر

 عرض ٨ ،  تراکم کم
معاوضه با آپارتمان

 ۴٨٠ م
٠٩١٥١١٠٩٣١٦

٩٥٠٩٦٨٠٧/ ل

زمين مقابل پارt پرد$س
شکرى ٢ - ١۴٠ متر با پروانه ساخت،

 آب،  برق و گاز در محدوده مجموعه 
٠٩٣٠١٩٤٥٩٤٤ آبی 

٩٥٣٠٢٧٢٨/ م

سراسر الهيه
زمين شمارا به 

باالترین قيمت نقدا 
خریداریم

٠٩١٥١٠٦٠٠٧٠ تازیکی
٩٥٢٩٨٨٠٢/ 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

 Gفروش ٣ قطعه زمين مل
١٠٠٠مترى روستاى عسگریه 

هر قطعه ٩٠م   
٠٩٣٦٥٠٩٠٨٨٧ نجاتی

٩٥٣٠٢٧٣٥/ ر

٩٥٢٧٧٧٢١/ ف

الهيه- سپاد 
صفی آباد - جلدک - چاهشک  

خرید ، فروش
٠٩١٥١٥٨٢٨١٢-٣٥٣١٢٢٢٦

خواهان زمين تا ٣ ميليارد 
در منطقه احمدآباد یا سجاد 
توجيه ساخت داشته باشد 

٩٥٣٠٣٢٦٨/ پ٠٩٣٦٥٦٣٤٠٥٥

معاوضه 
Gشي ساز  شخص�  و$ال' 
واقع در روستاى جنگلی بکر

 ابتداى استان گلستان
 ٣١٠ متر زمين ٢٢٠ متر بنا 
در دو طبقه مجزا مبله ، سند 
ششدانگ با آپارتمان یا خودرو

 ٠٩١٥٣١٧٥٦٤١
٩٥٣٠١٨٨٣/ ل

فرامرز - مهد' - ٢٠٠متر  
آپارتمان صفر فول امکانات مترى 

٣,۶٠٠م معاوضه با آپارتمان 
تا٢۵٠م ٠٩١٥٣١٤٨٢٩٩

٩٥٣٠٢٨٩٠/ ف

معاوضه $G واحد آپارتمان 
معاوضه  و  ماشين  با  کوهسنگی  در   
منزل ویالیی در عدل خمينی با آپارتمان 

٩٥٣٠٢٧٦١/ م٠٩٣٧٨٧٣٧٦١٨ 

 الهيه
 ۵۵٠مترآپارتمان صفر سنددار 

قابل معاوضه بازمين دالوران
٩٥٣٠٣٢٣١/ ق ٠٩١٥٩٠٠٠٠٨٦

معاوضه 
در سجاد

بدون واسطه آپارتمان 
١۵٠ تا ٢٠٠ مترى معاوضه 

با آپارتمان ٣٠٠ مترى
٠٩٣٥٣٦٤٢٣٤٢

٩٥٢٨١٥٣٥/ ف

پاساژ جنت
مغازه فروشی یا معاوضه 

٠٩١٥٦٤١٧٠٣٦
٩٥٢٩٦٩٨٨/ ف

بازار ملل ، طبقه١+
(٢٠متر مغازه آماده تحویل صفر) 
فقط فروش یا معاوضه با خودرو تا 

٣٠٠٠٩١٥١١١١٠٥٧ م
٩٥٢٩٨٣٧٦/ ل

زمين

معاوضه

٩٥٢١٩١٣١/ ق

٩٥٢٦٥٧٣٨/ م


