
٤١
چهارشنبه ٢٢ دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٥

سناباد 
حاشيه سلمان ١

دوممر ٣٧٠متر ٧٢متر تجارى 
دائم جهت سکونت، گالرى، مزون، 

بيمه، پست، مدرسه، درمانگاه، 
غذایی، پاساژ نقدى معاوضه

٠٩١٥١١١٧٢٨٨
٠٩١٥١١١٥٩٤٩

٩٥٣٠٥٧٢٨/ م٠٩١٥٥١٧٩٥٢٥

امامت
 جالل 

٢۵٠ مترى- به قيمت رسيده 

٠٩١٥٥١٤٨١٦٧
٩٥٣٠٤٩٣٩/ بمداح- کریم پور

قاسم آباد
 بلوار اد�ب جنوب� 

بين ادیب جنوبی ١١ و ١٣ پالک ۶٣   
٩٠متر زمين در ١٢٠ متر بنا

در ٢ طبقه- ٢۵ متر تجارى دائم 

 ٠٩١٠٥١١٨٢١٥
گنج آبادى

٩٥٣٠٥٢٣٥/ ف

 �پيروز
٢۵٠ متر، ١٧٠ متر بنا 

عرض ١٠، قطعه سوم از حاشيه  
٩٥٣٠٥٩٥٦/ ر٠٩٣٨٢٠١٥٧٤٨

مجيد�ه 
٢٠۴ متر زمين ٢۵٠ متر بنا در ٢ طبقه 
تراکم متوسط فی ۴۵٠ م بی واسطه 

٠٩١٥٧٩١٨٢٧٢
٩٥٣٠٢٢٣٧/ ف

دانشجو 
٢۵۵متر، با پروانه ۴ سقف 

٢کله، تراکم متوسط، ١ ميليارد 
٩٥٣٠٤٠٢٤/ ف٠٩١٥٧٧٣٣٧٣٣

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

٩٥٣٠٣٢١٠/ م٠٩١٥٥٠٧٥٠٤٤ 

اوا�ل صياد
٢۶٢ متر تراکم زیاد با ٢١٠ متر 

بناى دوبلکس شمالی
دادگر ٠٩١٥٩١٦٠٤٤٥

٩٥٣٠٤١٦٩/ ر

معاوضه 
و�ال�� 

با آپارتمان و بالعکس
بدون واسطه 

٠٩١٥١٠٢٦٠٦٦
٩٥٣٠٢٤٠٣/ ق

صياد 
 �شيراز
۶٠٠ متر شمالی با ٢۶٠٠ متر پروانه 

۶٠٠ متر جنوبی ٢۵٠ متر زیربنا
۶٠٠ متر شمالی تراکم کم

٣٣٨ متر جنوبی عرض ١٣- زیاد
٣٠٠ متر جنوبی ٩٠٠ متر پروانه 

٣٠٠ متر جنوبی تراکم متوسط 
٢٠٠ متر زمين ٣۶٠ متر بنا لوکس
١۵٠ متر عرض ١٠ تراکم زیاد 

٠٩١٥٣٠٨٠٩٣٤
٠٩١٥١١٧١٧٥١

٩٥٢٩١٠٤٤/ ف

امامت 
ویالیی

 ١٢۵ مترى 
تراکم زیاد

 ٢ طبقه 
بازسازى در حد صفر 
٠٩١٥٣٢٠٩٨٤١

٩٥٣٠٣٤٦٧/ بمداح- یوسف زاده

فروش و�ال�� 
به قيمت 3ارشناس� 
۴٠١,۵ متر عرصه  
با زیربناى ٢٩٣ مترمربع 

در دو طبقه مستقل 
پارکينگ 

بلوار سازمان آب
 خيابان هجرت ۶ 

قيمت فوق استثنایی
٠٩١٥١١٥٧٩٥٢

٩٥٣٠٥٥١٨/ م

 �فروش فور
منزل ویالیی ١٢۵متر دو طبقه 
با حاشيه ٩متر در منطقه طالب 

خيابان وحيد ١١  پالک ٧١
قدیمی ساز قابل سکونت آب، 

برق، گاز، فی توافقی  
٣٢٧٦٣٠٦٩-٣٢٧٠٤٥١٣
٠٩٣٠٥٣٥٠٥٥٨ باغستانی

٩٥٢٩٨١٢٨/ ق

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

احمدآباد
پشت حاشيه 

٢١٣ متر زمين ۴٠٠ متر بنا 
مفيد در ٣ واحد

 و سند ششدانگ 
فی ١,٧٠٠ ميليارد 

   ٠٩١٥٥٠٦٩١٦٥
٠٩١٥٥١٤٤١٥٩

٩٥٣٠١٤٢٧/ ف

فروش و�ال�� ف� ٥٣٠ م 
دو  در  بنا   ١٨٠ زمين  متر   ١۵٠
یا   ٧ صادقی  شده  بازسازى  طبقه 

٠٩١٥٣٠٩٩٥٩١کالهدوز ٢۶ 
٩٥٣٠٤٩٨٣/ م

 �حاشيه بلوار پيروز
٣١٣ متر مسکونی، ٣٠ متر تجارى 
دائم، ١,٢۵٠ ميليارد بدون واسطه 

٩٥٣٠٤٥٨٠/ م ٠٩١٢٥١٧٣٧٦٧

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

فروش ٣ قطعه زمين مل< 
١٠٠٠مترى روستاى عسگریه 

هر قطعه ٩٠م   
٠٩٣٦٥٠٩٠٨٨٧ نجاتی

٩٥٣٠٢٧٣٥/ ر

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

٣٨٧١٤٣٠٣ خریدار واقعی 
٩٥٣٠٢٥٢٥/ ب

٩٥١٩١٤٣٢/ ف

شاند�ز
اراضی ششدانگ استاندارى و 

مسکن مهر- اکرمی 
٠٩١٥١١١٦٧٣٣     

زمين فروش� زش<
٣٠٠ متر حاشيه جاده زشک 

معاوضه با آپارتمان
٩٥٣٠١٥٤٦/ ف٠٩١٥٥١٥٧٤٠٦

قرن� ٣١ 
 قطعه نهم، شمال�، ٢٥٦متر

٠٩١٥٣١٠٤٣١٧  تراکم زیاد
٩٥٢٧٨٩٤٢/ م

زمين در شاند�ز 
١٠٠٠متر مجموعه دور دیوار 

نهال ٨ساله، سند ملکی معاوضه 
فی ١۴٠م   ٠٩١٥٥١٨١٤٨٤

٩٥٣٠٣٠٧٩/ ق

3وهسنگ� -حLيم نظام� 
٥٠٠ متر� ترا3م 3م  

٠٩١٥١١٣٠٧٩٠
٩٥٣٠٢٧٢٧/ ف

الهيه
 زمين به باالترین قيمت خریداریم 

٩٥٢٩٠٩٣٠/ ف٠٩١٥٣١١٤٥٦٥

٢٢ �صياد شيراز
قطعه دوم جنوبی ١٢٠٠ متر فروش 

زیرفی فقط مصرف کننده بی واسطه 
٠٩١٥١٠٤٢٠٩٢

٩٥٢٩٣٩٠٣/ ر

 سراسر  
الهيه- سپاد
خریدار نقدى به فی روز و کارشناسی

تختی ٠٩١٥٥١٣٩٢٥٠
٩٥٢٩٧٤٢٣/ ق

حاشيه شاند�ز
١٧٧١ متر دو نبش ١١٠٠ متر 

پروانه توریستی
٠٩١٥١٠١٨٤١٠

٩٥٣٠٠٨٥٤/ ف

هاشميه اوا�ل 
زمين ٣۵٠٠متر، زیربنا ١٠٠٠ 

متر ویالیی فروش معاوضه
گرگانی ٣٨٨١٨٤١٢

٩٥٣٠٢٥٦٦/ پ

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

٠٩١٥٦٢٦٢٥٨١
٩٥٢٠٢٧١٢/ پ

3يلومتر ١٢جاده قوچان 
زمين و سوله فروش�

۴٨٠٠ متر زمين 
 ١٧٠٠ متر 

زیربناى کارگاهی 
( با جرثقيل ١٠ تن ) 

١٣٠٠ متر
 فضاى ادارى و انبار  
سند ملکی ششدانگ 

٣٠٠ آمپر برق
گاز روشن ، چاه آب

٠٩١٥١١١٢٢٤٥
٩٥٣٠٥٩٥٥/ ق

ميثاق ٣٨ 
 محله ۵ نيرو انتظامی- ٣٠٠ متر 

 ١۶٠ م فروش فورى
٠٩١٥٤٤٥٧٣٥٢

٩٥٣٠٢٩٦٠/ ف

زمين فروش� 
١٠٠٠ متر زمين داراى 

پروانه ٣٨٠٠ متر تراکم 
زیاد الدن ١٩ حدود ٢٢٠ 

متر کلنگی در ۶ سقف 
٠٩٣٠١٤٢٣٠٥٦
٩٥٢٩٧٠١١/ پ٠٩١٢٩٢٥١٨٠١

 الهيه
 سپاد 

خریداریم
٠٩١٥٣٠٨٤٧٣١ 

٩٥٢٠٠٦٩٦/ ق

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 

شاند�ز
کاریزنو ، دو نبش زیر قيمت ٢٩٢ 

متر سند قطعی پروانه مسکونی
٩٥٣٠٦٢٢٥/ ر٠٩١٥١٢٣٣٠٢٥ 

 الهيه
 سپاد

زمين تخصص ماست
٠٩١٥١٠٠٤٤٢٦

٩٥١٧٠٠٦٢/ ق

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

٢ یا ٣ یا ۶ دانگ و باقيمانده ١٧۶
٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢

٩٥٢٨٣٤٦٧/ ل

اقدسيه
٣٠٠ متر زمين تراکم زیاد فی ٣۶٠ م 

٩٥٣٠٢٢٣٣/ ف٠٩١٥٧٩١٨٢٧٢

گلبهار-٢٥٠ متر زمين
محله ٧-شمال�

با فنداسيون - موقعيت عالی 
٠٩٣٩٠٢٩٩٦٤١

٩٥٣٠٤٤٠٠/ ش

هاشميه ٩١
دو کله ، ٢٠٠ متر

 عرض ٨ ،  تراکم کم
معاوضه با آپارتمان

 ۴٨٠ م
٠٩١٥١١٠٩٣١٦

٩٥٠٩٦٨٠٧/ ل

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

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

شاند�ز(ب� واسطه)
٢۵٠٠ ،٨٠٠متر، سند۶دانگ، پروانه 
دهيارى، امکانات کامل، منطقه ویالیی
(امام رضا ٣)     ٠٩٣٩٤٢٠٢٠٨٩

٩٥٣٠٥٤٧٢/ ق

خين عرب 3شاورز٥
١٢۵٠متر با٣٠متر حاشيه دور 

دیوار سند مشاع ملکی کلی یا جزئی
٠٩١٥١١١٣٤٥٦

٩٥٣٠٣٣٩٢/ ق

فروش فور� زمين ٨٠٠متر
دوردیوار،سند تک برگ ملکی 

حوالی گنبد وازجاده فردوسی کالت  
٠٩١٥٥١٤٩٤٧١فی۵٠ م

٩٥٣٠٥٤٧٦/ ق

٩٥٠٢٦٤٥٥/ پ

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

٠٩١٥٥٢١٣٧٨٧-٣٥٢٣٠٩٥١

 بان< جامع 
tاطالعات امال

 بورس تخصصی
 خرید و فروش اراضی 

اماميه- الهيه- سپاد
 صفی آباد- حسين آباد  

ربيعی ٠٩١٥٣١٣٢٠٠٣
٩٥٢٥٩١٣٠/ ب٣٥٢١١٠٠٦ 

اوا�ل اند�شه
٢٩۵ متر موقعيت استثنایی 
(٢٠×١۵) ٣ نبش ۵٧٠ م 

٠٩١٥٢٠٥٣٣٥٣
٩٥٣٠٥٧٥٧/ ف

آب و برق نسترن 
 (١٩�(فLور

٧٧٠ متر شمالی تراکم متوسط فروش 
یا معاوضه  ٠٩٣٧٩٣٧٢١٧٧

٩٥٣٠٥٦٤٦/ ر

اوا�ل هنرستان 
٣٠٠ متر 

با عرض ١۴ 
دو نبش متوسط

بی واسطه 
٠٩١٥٥١٨٣٠٠٤

٩٥٣٠٦٣٣٤/ ف

٥ قطعه زمين 
١٠٠٠مترى داراى آب و استخر از 

مترى ٨٠٠٠ تا ١۵,٠٠٠ معاوضه با 
ماشين     ٠٩١٥٨٠٤٧٠٠٨

٩٥٢٩٩٧٢٨/ ف

جلدt،صف� آباد 
 چاهشک ، راه آهن ، جهاد 

سنگ سفيد - خرید و فروش
٩٥٢٤٠٦٢٥/ ل٠٩١٥٣٠٠٨٣٢٩ 

شاند�ز 
خرید و فروش 

تعاونی ها ارگانها باغ وویال
٩٥٠٩٠١٩٠/ پ٠٩١٥٥١٨٤٩٦٨

فروش زمين در حال احداث 
نزدیک حرم مطهر (طبرسی ٢٧)

 با قابليت تجميع
٩٥٣٠٣٨٨٩/ م٠٩١٥٣٢٢٣٧٧٨

٩٥٢٩٤٢٨٥/ خ

شاند�ز
اراضی ششدانگ استاندارى 

با پروانه و امکانات و
سایر تعاونی ها
خرید و فروش

امانی ٠٩١٥٥١١٧٦٦٤ 
٠٩٠١٦٣٦٢٠٤١

٩٥٣٠١٣٩٥/ ف

شاند�ز- و�الشهر 
خرید، فروش، معاوضه 

زمين، باغ، ویال، زعفرانيه 
سوارکارى، جلدک 

الماس کاران ، درخت بيد
 دهنو   

دونده ٠٩١٥١١١١٢٠١

شاند�ز
خرید و فروش

 مسکن مهر 
زمين ،باغ و ویال

٠٩١٥٥٠٠٨٢١٥
٩٥٠٦١١٨٩/ پ

٩٥١٩١٢٨٤/ پ

و�الشهر
 زعفرانيه 
الماس کاران
 درخت بيد- پاسارگاد

شاندیز- طرقبه- جاغرق 
باغ-ویال- آپارتمان 

٠٩١٥٣١٣١٣٥٢ 
 شهریارى   ٣٥٥١١١٧٥ 

زمين ١٥٠٢متر 
 حاشيه جاده کالت مقابل کارخانه 

جامعه داراى سوئيت نگهبانی
٩٥٢٣٢١٩٦/ م٠٩٣٠٤٤٢٨٧٠٠ 

سرافراز ٥٣
١۴٠مترزمين- جنوبی- ٢نبش 

٢٨۶متر پروانه
٠٩١٥٣٠٦٠٤٥١

٩٥٣٠٥٢٦٦/ ق

ا3از�ون - شاند�ز
امام رضا ٨ - ١٠٠٠ متر ٢نبش  
دور دیواربا پروانه باغ تاالر ۵٠٠م

٠٩١٥٤٣٩٠١٦٦
٩٥٣٠٥١٦٤/ ف

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

فی ۵۵ م 
٠٩١٢١٤٦١٤٦٤ره انجام 

٩٥٣٠٤٨٠١/ م

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

٩٥٣٠٣٢٦٨/ پ٠٩٣٦٥٦٣٤٠٥٥

معاوضه 
شي< 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

خين عرب- حسن شهاب
قطعه باغ ١٣٠٠ مترى داراى نهال و آب

 منطقه رو به رشد و عالی نقدى و معاوضه 
٠٩١٥٣١٩٤٧٩٦با خودرو 

٩٥٣٠٥٤٨٣/ م

معاوضه زمين- فالح� 
١٠٢٠متر، سند تک برگی 

 نصف نقد، نصف ملک 
٠٩١٥٣٠٨٨٠١٢

٩٥٢٩٦٦٧١/ ف

٩٥٣٠٥١٧٧/ ق

تهاتر 
(معاوضه)

٠٩١٥٧٧٧٢٠٦٠

معاوضه مل<
 آپارتمان ویالیی باغ ویال سراسرى 

٠٩١٥٨١٤٢٥٧٢
٠٩١٥٧٢٤٦٦٥٢

٩٥٢٩٥١١٥/ ق

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

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

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

٩٥٢٣٨٣٦٥/ م

تهاتر
مسکونی تجارى ادارى صنعتی 

کشاورزى باغ ویال خودرو
٦-٣٦٥٨٣٢٣٥

٩٥٣٠٤٢٢٦/ ق

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

٠٩١٥٥١٢٣٩٨١ 
٩٥١٠٨٨١٠/ پ

گلبهار 
٢۵٠٠ متر باغ - ٣ نبش 

 ۴۵ دقيقه آب - فنس کشی 
٠٩١٥٥٥٩٢٢٧٦

٩٥٢٩٦٠٤٥/ ش

باغچه٨م
درمنطقه تفریحی زرخوان

٩٥٢٠٦٦٠٤/ ق٠٩٣٠١١٠٢٣٠٠

و�ال� فروش�
 در چالوس 
معاوضه با مشهد 

٣٧٣٢٢٥١٤-٠٩١٥١١٠٥٧٤٠
٩٥٢٩٧٧٩٩/ ف

�Lمل �قطعات ٥٠٠ متر
در یک منطقه ویالسازى به فروش 

می رسدفی ۵ م ٢م نقد الباقی 
 در طی یکسال ٠٩١٥٩٠٤٢١٢٥

٩٥٣٠٦٠٣٧/ ف

حاشيه جاده مشهد چناران
قطعات ٨٠٠ مترى دور دیوار 

داخل مجتمع آب ، برق ، نگهبانی
٠٩١٥٣١١٥٢٩٥-٣٥٠٢٥٨٥٥

٩٥٢٩٣٤٧٧/ ل

خر�د و فروش باغ و و�ال

زمين

معاوضه
٩٥٢٦٥٧٣٨/ م

٩٥٢١٩١٣٩/ ق


