
٤١
دوشنبه ٢٠  دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٤

 بان< جامع 
tاطالعات امال

 بورس تخصصی
 خرید و فروش اراضی 

اماميه- الهيه- سپاد
 صفی آباد- حسين آباد  

ربيعی ٠٩١٥٣١٣٢٠٠٣
٩٥٢٥٩١٣٠/ ب٣٥٢١١٠٠٦ 

جلدt،صف� آباد 
 چاهشک ، راه آهن ، جهاد 

سنگ سفيد - خرید و فروش
٩٥٢٤٠٦٢٥/ ل٠٩١٥٣٠٠٨٣٢٩ 

قرن� ٣١ 
 قطعه نهم، شمال�، ٢٥٦متر

٠٩١٥٣١٠٤٣١٧  تراکم زیاد
٩٥٢٧٨٩٤٢/ م

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

٩٥٣٠٢٢٥١/ م ٠٩١٥٩١٧١٨٤٩

زمين ٥٠٠متر� شاند�ز
نبش چهارراه اصلی جزء سهام بذر 
شاندیز بهترین موقعيت فی ٢١م

٩٥٣٠٤٤٢٣/ آ٠٩١٥٣١٣٢٢٢٤

٩٥٠٢٦٤٥٥/ پ

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

٠٩١٥٥٢١٣٧٨٧-٣٥٢٣٠٩٥١

٩٥٢٩٤٢٨٥/ خ

شاند�ز
اراضی ششدانگ استاندارى 

با پروانه و امکانات و
سایر تعاونی ها
خرید و فروش

امانی ٠٩١٥٥١١٧٦٦٤ 
٠٩٠١٦٣٦٢٠٤١

 سراسر  
الهيه- سپاد
خریدار نقدى به فی روز و کارشناسی

تختی ٠٩١٥٥١٣٩٢٥٠
٩٥٢٩٧٤٢٣/ ق

زمين فروش� زش<
٣٠٠ متر حاشيه جاده زشک 

معاوضه با آپارتمان
٩٥٣٠١٥٤٦/ ف٠٩١٥٥١٥٧٤٠٦

 الهيه
 سپاد

زمين تخصص ماست
٠٩١٥١٠٠٤٤٢٦

٩٥١٧٠٠٦٢/ ق

�M٨٠٠٠مترزمين مل 
 دوردیوارانتهاى بلوار٢٢بهمن

سمت راست،بانگهبانی 
 ٠٩٣٠٩٢٨٧٠٠٦

٩٥٣٠١٧٢٦/ ق

طرقبه- ا3از�ون 
۵٠ متر زمين با ٢ طبقه پروانه 

فی ۵۵ م 
٠٩١٢١٤٦١٤٦٤ره انجام 

٩٥٣٠٤٨٠١/ م

ميثاق ٣٨ 
 محله ۵ نيرو انتظامی- ٣٠٠ متر 

 ١۶٠ م فروش فورى
٠٩١٥٤٤٥٧٣٥٢

٩٥٣٠٢٩٦٠/ ف

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

تهاتر
مسکونی تجارى ادارى صنعتی 

کشاورزى باغ ویال خودرو
٦-٣٦٥٨٣٢٣٥

٩٥٣٠٤٢٢٦/ ق

فروش - معاوضه سرقفلی مغازه
به متراژ ٣۵ متر مربع تجارى دائم واقع 
پایين پاساژ کویتی ها طبقه  در جنت 
٠٩١٥٣١٤٣٣٣٠-٣٧٢٣٥٥٠٧

٩٥٣٠٠٤١٧/ ف

معاوضه مل<
 آپارتمان ویالیی باغ ویال سراسرى 

٠٩١٥٨١٤٢٥٧٢
٠٩١٥٧٢٤٦٦٥٢

٩٥٢٩٥١١٥/ ق

مطهر� جنوب� ٢٨ 
٥٩ tپال

٢ واحد آپارتمان ٧۵ مترى صفر 
تک واحدى طبقه ٣ و ۴ 

فی ۴۵٠م معاوضه با آپارتمان 
حداقل ١٧٠ متر، صفر یا چند 
ساله تا سقف حداکثر ٧٠٠م 

مابقی نقدى و توافقی
٠٩٣٥٢٥٤٤٧٠٥ اخوان

٩٥٣٠٣٦٦٦/ ف

معاوضه زمين- فالح� 
١٠٢٠متر، سند تک برگی 

 نصف نقد، نصف ملک 
٠٩١٥٣٠٨٨٠١٢

٩٥٢٩٦٦٧١/ ف

٢ �ا ٣ واحد آپارتمان 
از ساختمان ٨ واحدى در ميدان 

شهدا معاوضه با ویالیی کلنگی
٣٢٢١٠٠٧٦-٠٩١٥٣٠٩٩٩٤١

٩٥٣٠٢٣٥١/ ف

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

٩٥٣٠١٥٣٧/ ف٠٩١٥١٥٩٣٢٣٠

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

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

٩٥٢٣٨٣٦٥/ م

معاوضه 3يش بامشهد
مسکونی ،تجارى،باغ، ویال

یادرحال ساخت
مهدى شریفی  ٠٩١٥١١٦٢١٤٠

٩٥١١٥٧٧٩/ ط

 �٢٥٢ متر تجار
حاشيه ۴٧، حاشيه ميدان وحدت 

یا پنجراه  ٠٩١٥٣٠٨٨٠١٢
٠٩١٥٦٤٩٥٨٦٠

٩٥٣٠٤٢٥٧/ ف

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

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

٠٩١٥٩٨١٨٦١٩
٩٥٢٦٩٦٦٨/ ش

حاشيه جاده مشهد چناران
قطعات ٨٠٠ مترى دور دیوار 

داخل مجتمع آب ، برق ، نگهبانی
٠٩١٥٣١١٥٢٩٥-٣٥٠٢٥٨٥٥

٩٥٢٩٣٤٧٧/ ل

توس ٨٥ داخل شهر 
خانه باغ هزار متر آب برق و سند دور 
دیوار ۴٠ متر بنا کف سازى استخر 

٠٩١٥١٥٦٨٣١٩
٩٥٣٠٣١٨٤/ ف

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

قيمت استثنا��
١۶٠٠ متر باغ نما سنگ 

در دو سند ملک اول جاده دولت آباد
 باغدارى احرار 

 ١٠٠ متر زیر بنا استخر آالچيق 
پارکينگ بيش از ١٠٠ درخت
 ٨ الی ٩ ساله و امکانات دیگر

٠٩١٥٥٠٥٩٠٤٩ زارعی
٩٥٣٠٣١٦٩/ ف

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

٠٩١٥٥١٢٣٩٨١ 
٩٥١٠٨٨١٠/ پ

باغچه١٢م
۵٠٠متر درمنطقه تفریحی زرخوان
٧٠٠مترى ١٧م یامعاوضه با ماشين

٩٥٢٠٦٦٠٤/ ق٠٩٣٠١١٠٢٣٠٠

رحمانيه-٧٥متر
مناسب هایپر در بهترین نقطه 

رحمانيه به فروش می رسد.
٠٩١٥١١٦٤٥٤٠

٩٥٣٠٢٤٩٠/ پ

قابل توجه 
3ارخانه ها، شر3ت ها

نمایندگی ها ، وکالء 
فروش ششدانگ یک باب 

آپارتمان تجارى خيابان
 امام خمينی چهارراه لشگر 

به طرف ميدان ده دى مجتمع 
تجارى آسيا طبقه ٣ مساحت 

۵۴ مترمربع داراى آسانسور 
دو خط تلفن آب و برق و گاز مستقل 

٣٦٠٥٥٥٠٦
٣٦٠٥٥٥٠٧

٩٥٣٠٢٧٠٦/ ف

 مجتمع 

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

فی ۴۵٠م نقدى 
معاوضه با آپارتمان

٠٩٣٠٣٠٤٢٤٣٠ 
٩٥٣٠٠٠٩٣/ ق

١٨مترتجار� حرم مطهر
خيابان شيرازى تحویل٩۶ دور 

ووید شرایط مجتمع یا نقد زیرفی
٠٩١٥٥١٩٢٠٧٣

٩٥٣٠٣٧٨٢/ ق

�منزل� قد�م�٦٠٠متر

با ٩دربند مغازه 
دونبش حاشيه 

وکيل آباد بدون 
واسطه بفروش ميرسد
٠٩١٥٥١٣٢٥٦٤

٩٥٣٠٤٣٧٧/ ق

3و� امير
(٢٠ مترى یزدان دوست) ٢٠ متر مغازه
 تجارى- فروش یا معاوضه با واحد

توافقی ٠٩١٥٨١٦٤٩٠١
٩٥٣٠٣٦٨٧/ ف

فور� فور� سوئيت واقع در خيابان 
فروش  به  رضوى  شارستان  و  نواب 

می رسد ٠٩٣٨٩٤٩٩٣٤٧
٠٩٣٩٠٨٨٠٥٦٦

٩٥٣٠٤٣٢٠/ ف

 �فروش فور
یک باب مغازه حاشيه ٢٠ مترى  

بين نهضت ١ و٣  فی ٨٠ م 
٠٩١٥٢٠٤٥٧٤٧-٣٥٢٢٢٧٧٥

٩٥٢٩٩٥٥٨/ ف

فروش مغازه 
�ا معاوضه با آپارتمان 

هفده شهریور پاساژآسيا طبقه منهاى ١ 
٠٩١٥٩١٣٤٣٤٧

٩٥٣٠٢٩٤٨/ ط

حاشيه معلم
 ۴ دهنه  دوکله،  دائم  تجارى  متر   ۴٠

متر موقعيت عالی مترى ١۵ ميليون
٠٩٣٨٢٠١٥٧٤٨

٩٥٣٠٤٣٦٣/ ر

مجتمع تجار� نو�د
سپاد،سرقفلی  گردشگرى  منطقه  در 
همکف با شرایط ویژه فروش یا معاوضه

٠٩١٥١٠٥٧٧٣٦ قلی زاده
٩٥٣٠٤٢٧٣/ ل

مجيد�ه ٣
تجارى دائم با سند شش دانگ ملکی 

امتيازات مستقل سردونبش
٠٩١٥٥١٨٩٤٠٩

٩٥٣٠٤٣٢٥/ پ

٢٢ متر تجار� دائم 
استقالل ٣ (امامت ٧) نبش کوچه 

اول سرقفلی معاوضه و نقدى  
٠٩٣٩٥٢٢٧٦٩٢

٩٥١٩٨٣٣٨/ ف

فروش(ساخت هتل بزرگ)
ابتداى خيابان امام خمينی

٠٩١٥٨٠٩١٢٠٠
٩٥٣٠١٥٩٨/ د

واحد 3وچ< ز�رف�
 واقع در برج سامان 

حاشيه بلوار آزادى با امکانات کامل 
طبقه ٨+ ٠٩١٥٩٠٩٨١٦٢

٩٥٣٠٣٦٩٤/ ف

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

فروش 
 �فور

یک باب مغازه با سند و تجارى 
دائم واقع در فاز تجارى 
رودکی شمالی رضاشهر 

٠٩١٥٣٠٦٤٩٥٦
٩٥٣٠٤٧٢٦/ ف

٩٥٢٧١٧٥٤/ ف

فروش 
�دفتر ادار
فول امکانات 

پارکينگ آسانسور 
سند ششدانگ ملکی 

٠٩١٥٤٠٠٤٩١٥
٣٧١٣٣٠٢٨

فروش 
مغازه

در نزدیکترین 
مجتمع تجارى
 به حرم مطهر

( با شرایط ویژه) 
آماده تحویل 

٢۵% نقد الباقی 
اقساط ۴٨ ماه

٣٨٠٨٣٦١٢
٠٩٠٢٥١٣٨٠٨٣

٩٥٢٨٦٣٠١/ ق

��< باب مغازه تجار
واقع در ابتداى خيابان شيرازى بازار 
بزرگ غدیر جنب صحن غدیر به فروش 

می رسد ٠٩١٥٣١٣٣٣٤٠
٩٥٢٩٨٩٩٤/ ف

مغازه٦٢متر ميدان اقبال
۶دانگ ملکی تجارى دائم ٨۴٠م 

نقد/معاوضه با۴واحد
٠٩١٥٦٢٥٩٩٠٧

٩٥٣٠٣٧٥٧/ ق

برج آلتون
فروش-معاوضه

٣٢,۵ متر- طبقه دوم 
موقعيت عالی

٠٩١٥١٦٤٦٣٩٢
٩٥٣٠٤٧٨٢/ ج

٩٥٢٩٥٦٣٣/ ب

ا3از�ون فروش� 
 ١۵متر دفتر تجارى نقلی، 
حاشيه بلوار فردوسی، با 

زاویه دید و چشم انداز عالی، 
سند شش دانگ با قابليت 
دریافت وام مقطوع ١۵٠م

٠٩١٥٣١٥٩٠٤٦ 

سرقفل� �< دربند مغازه 
به مساحت ۵۵ متر و ٣٢ متر بالکن

فروش  به  فرودگاه  بلوار  حاشيه   
٠٩١٥١٠٤٤٦٣٥می رسد 

٩٥٢٩٢٨٤٨/ م

فروش ، اجاره 
استثنائ�

آپارتمان ملکی تجارى 
مسکونی ، ۵ اتاق 

خيابان دانشگاه 
با سابقه ۴٠ ساله کلينيک 

٠٩١٥٩١١٣٨٠٥
٩٥٣٠٤٣٧٩/ ل

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
٠٩٠٢٥١٣٨٠٨٣

٩٥٢٨٦٣١٦/ ق

 �فروش مغازه تجار
حاشيه بلوار خيام شمالی 

۵۵ متر- مترى ٩ م 
٠٩١٥٨٠٣٣٦٤٣

٩٥٣٠١٥٢٤/ ف

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

٣٠٠٠٩١٥١١١١٠٥٧ م
٩٥٢٩٨٣٦٤/ ل

٩٥٣٠٤٠٢٧/ 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

تجار� حاشيه امام رضا
۵۵٠ زمين سه نبش 

امام رضا ٧٢ و ٧۴
٩٥٣٠٤٣١٤/ ر٠٩١٥٥١٤٨٥٠٠

مجتمع تجار� آرمان 
همBM ز�ر قيمت  

٠٩١٥١٢٢٤٠٦٣
٩٥٣٠٤٣٧٣/ ف

فروش فور� قاسم آباد 
بازار محله اد�ب ٤١

١٠٠ متر تجارى ٢۶٠ م
٩٥٣٠٣٨١٥/ ف٠٩١٥٣١٨١٦٨١

�فروش فور
متر   ١١٠ با  دائم  تجارى  متر   ۵۵
اندیشه   ، آباد  قاسم   - زیرزمين 

٣١٠٠٩١٥٥١٨٥٣٦٤ م
٩٥٣٠٤١٥٦/ ل

مغازه 
تجار� دائم
فروش اقساطی بلندمدت 

یا معاوضه 
فول امکانات

 سند ششدانگ ملکی
 پارکينگ آسانسور

٠٩٣٦٣٢٢٥١٢٧
٩٥٢٧١٧٥٨/ ف

حاشيه 3مربند سبز 
١٣٠٠٠ متر با تمام امکانات جهت 
باربرى، کارگاه، مرغدارى و غيره..

٩٥٣٠١٠٢٩/ پ٠٩١٥١٢٥٠٥٧٢

 ��< واحد گاودار
با تاسيسات و کليه امکانات 
زیر فی به فروش می رسد 

تماس از ٩ صبح به بعد
٠٩١٥٥٠٤٠٣١٩
٠٩١٥٥١٤٦٨١٩
٠٩٣٣٧٢٨٥٤٤٠

٩٥٣٠١١٣٧/ پ

  �زمين ٤ هMتار
 محدوده گلبهار سند ششدانگ 

مترى ٢٠ هزار تومان
٩٥٢٩٦٧٧٣/ م ٠٩٣٨٠٧٥٥٨٨٠

 فروش بعلت مسافرت 
 یک باب کارخانه مساحت ١٨ هزار متر
 ١٠٠٠متر سوله ٢۴٠متر ادارى 

و مسکونی، برق ٣ فاز صنعتی، 
آب، گاز، محوطه سازى، ۴ متر 
دوردیوار، چاه آب اختصاصی، 
داخل محدوده شهرى، داراى 

مجوز آب آشاميدنی و دوغ
 ٠٩١٥٥١٤٢٧٥٨

٩٥٣٠٤٠٩٥/ م

مرغدار� فروش�  
 معاوضه با آپارتمان در مشهد
آدرس قدمگاه رضوى با پروانه

٩٥٢٩٢٤٧٧/ م٠٩١٥١١٥٣٨٦٥ 

�٥/٥هMتار زمين 3شاورز
سند۶دانگ ملکی،٢٢ساعت آب مدار 

١٢،جاده چشمه گيالس،معاوضه
٠٩١٥١١٧٤٠١٠

٩٥٣٠٣٠٥٨/ پ

 مل< صنعت� 
فروش� ز�ر قيمت 

 ۴۵٠ متر زمين
 ١٠٠متر سوله،برق سه فاز 
سه نبش، دورتا دور دیوارشده
 ٠٩٣٦٥٤٦٤٢٣٥

٩٥٢٩٩٩٩٦/ 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

�< مل< 
١٠٠٠متر به باال 

با مجوز تغيير کاربرى 
و پروانه بهره بردارى

 ترجيحا در شرق و شمال 
شرق مشهد خریداریم
٠٩٩٠٦٤٥٦٠٥٤

٩٥٢٩٥٤١٧/ ف

نيشابور 
گاودار� با پروانه ٣٧ راس� 

٣٠٠٠ متر تکميل-معاوضه با مشهد 
٠٩١٥٥٥٩٢٢٧٦بلوار صبا 

٩٥٢٩٦١٨٧/ ش

شهرمعدن� سنگان خواف
٣٠٠متر ویالیی٣خوابه بسيار لوکس 

٠٩١٥٩١٥١٨٣٨فی٢۶٠م
٠٩١٥٥٢٩٢٣٢٩

٩٥٣٠١٦٩٨/ ق

سالن ز�با�� در هاشميه 
به همکار خانم با سرمایه مالی 

١۵م دعوت به شراکت می نماید 
٠٩٣٥٨٦٧٣٧٢٥

٩٥٣٠٤٤٧٧/ ف

آماده به 3ار
جهت طراحی و نقاشی روى ناخن 

با طرح دلخواه شما
٠٩٣٦٧٧٧٠٤٣٨

٩٥٣٠٢٣٤٥/ ق

به شاگرد خانم 
نيازمندیم  سالن  در  کارى  تجربه  با 
ساعت کارى ١٢ تا ٢٠ سالن تاپ مدرن 

٣٨٧٦٨٠٦٠
٩٥٣٠٢٣٦٨/ ف

به �< ميMاپ 3ار 
حرفه ا� نيازمند�م

٣٦٦٣٠٧٧٢
٩٥٣٠٣٩٢١/ ف

شاگرد آشنا به شينيون جهت کار 
در زیبایی نغمه و نگين ( چهره 

پردازان سابق ) (نبش فردوسی ١۶)
٧-٣٧٦٦٠٢٧٦

٩٥٢٩٧٥٧٣/ ف

ز�با�� نونينا 
براشينگ کار، شينيون کار ميکاپ 
کار و الیت کار حرفه اى استخدام 

٣٧٦١٢٢٢٥می نماید. 
٩٥٢٦٢١٥٧/ ف

ز�با�� زر�ن رخ
به دو نفر شاگرد نيازمندیم 

٣٦٠٧٤٢٣٧-٠٩١٥٨٠٩٠٣٤٣
٩٥٣٠١٤٨٧/ ف

به �< شاگرد خانم 
جهت کار در اتاق رنگ نيازمندیم 

محدوده هاشميه 
٠٩١٥٥٦٨٧٠٠٩

٩٥٣٠٤٤٩٨/ ف

استخــدام

امالt حومه مشهد

خر�د و فروش باغ و و�ال

�خر�د و فروش تجار
�و ادار

 خر�د  و فروش
�صنعت� 3شاورز

آرا�شگر

معاوضه

tخر�د و فروش امال


