
سه شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٦
٣٦

به مواردفروش� شما 
سر�عانيازمندوخر�دار�م

آپارتمان، ویالیی ،زمين 
سيدرضی، دانش آموز 

دانشجو،قاسم آباد
اماميه، الهيه، سپاد

صفی آباد،جلدک
 بی واسطه

فرزان ٣٦٦١٧٧٧٥ 
٠٩١٥٣١٥٠٢٢٧

٩٥٣٣٩٤٩٤/ پ

٥٠٠ متر 
و�ال��
 فوق لوکس
اوایل الدن 
٠٩١٥١٠٠٠٦١٦

٩٥٣٤٨٨٢٥/ ف

فروش فور و�الشهر 
٢۴٠ متر زمين ١۵٠ متر 

بناى بازسازى شده ٣۵٠ م 
٠٩١٢١٤٦١٤٦٤ره انجام 

٩٥٣٤٧٥٤٥/ م

٩٥٣٥٢١٧١/ خ

فردوس�-رسالت
ویالیی ٢۴٠ مترى 
تراکم زیاد،شمالی

 ٢طبقه بنا ١٢ متر حاشيه 
(فی ١/٢٣٠ميليارد) عاقبتی

٠٩١٥٥١٠٥٠٩٠

 فروش فور
ملک ١٢٠٠ مترى ٢ ممر 

سناباد ١٢
٩٥٣٥١٦٧٩/ م٠٩٣٠٨٨٠٥٧٥٧

 امامت 
مدرس -جالل 

 زیباشهر 
ویالیی

٢۵٠مترى 
٠٩١٠٠٩٣٩٣٩٣ 

آرون
٩٥٣٤٩٥٥٩/ ب

بهشت� ٣٨
مقابل بانک ویالیی عرض ٨ 

دوخواب همکف
 ٢ انبارى ۵ امتياز

 حياط و پشت بام محصور 
ششدانگ جدید

٠٩١٥٧٠١٩٤٧٥
٩٥٣٥١٢٩٧/ ف

 L� حافظيه
۴٠٠ متر تراکم متوسط 

نقد و معاوضه بی واسطه  
ميرشاهی ٠٩١٢٢٣٧٤٨٧٦

٩٥٣٥١٨٢٥/ ف

اواسط هاشميه 
٢٠٠متر، جنوبی، 

تراکم متواسط
 ۴٠٠ م نقد

 الباقی شرایط 
رجبی ٠٩١٥٢٠١٥٢٥٤

٩٥٣٤٧٣٧٨/ د

آب�وه- ا�رج
ویالئی قابل سکونت 

١٢۵متر زمين 
بازسازى شده

 ٢٢۵ مترزیربنا در ٣طبقه 
بدون واسطه 

٠٩١٥٣١٣٤٠٠٦
٩٥٣٥٠٤١٤/ ق

دانشجو
فروش و�ال�� 

٠٩١٥٨٠٨١٨١٠ ميرى
٩٥٣٥١٦٤٣/ ف

صياد 
فقط با ٢۶٠م صاحب ویالیی شوید 
سند ششدانگ با پایانکار بی واسطه 

٩٥٣٤٣٣١١/ ف٠٩١٥٥٠٢٣٥٠٥

و�ال�� سند٦دانگ محدوده گاز
فی ١٢۵م، زمين ۶٧متر  در دو 

طبقه، حاشيه ٧ متر، ميالن ٢٠مترى 
٠٩١٥٧٦٧٦٣١٩

٩٥٣٤٦٣٦٠/ ق

اوا�ل سروش 
٢۵٠متر شمالی بناى کلنگی

 فی ١,٢۶٠ميليارد
٩٥٣٥٠٦٣٩/ پ٠٩١٥٣٢٥٧٢٢٣

بلوارو+يل آباد 
چراغچ�٢٧

۴۴۵متر ویالیی ٢٠٠متر 
زیربنا تراکم متوسط 

١٣*٣۴ یک واحدآپارتمان 
تا۵٠٠م مابقی پول 

فی طبق فی منطقه
٠٩٣٣٠٤١٦٨١٦

٩٥٣٥١٦١٧/ ق

٧ تير ١٩
١١۴ متر جنوبی ٨ متر 
حاشيه تراکم متوسط 

کلنگی
 بی واسطه فی ٣٣٠ م

٠٩١٥٨٩٨٤٣٠٠
٩٥٣٥٢٠٢١/ ف

بلوار و+يل آباد-دادگر
٢٠٠ متر زمين ٢٠×١٠ 

شمالی تراکم زیاد ١٧٠ متر بنا
دو طرف ملک ساخته شده

 MDF ۶ دانگ ملکی سراميک 
بی واسطه ، فی ۶٩٠ م

٠٩١٥١٠٠١٠٦٠
٣٥٠٩٩٠٩٠

٩٥٣٤٨٦٢٥/ ل

٩٥٣٥٢١٨٨/ خ

٣٠ آزاد
ویالیی ۵٠٠ مترى ،٢٠ متر 

حاشيه ،شمالی، تراکم کم
 با قابليت ساخت ۵ واحد

(فی ١/۵٠٠ميليارد) عاقبتی

٠٩١٥٥١٠٥٠٩٠

جالل آل احمد ٥٤ 
٢۵٠ متر زمين ٢۵٠ بنا در٢ 

طبقه از همکف تراکم کم ٢ ممر 
٠٩١٥٨٨٢٣٤٦٩

٩٥٣٣١٨٩١/ ف

 گلبهار ٢باب تجار
 ٢۶ و ٣۶مترى بهترین مکان 

۵٠درصد نقد ۵٠درصد٢ساله
٩٥٣٤٨٨٦٦/ م٠٩٣٥٤٦٧٩٧٤٧ 

 زمين +شاورز
با مساحت ۵٠٠ تا ١٠٠٠ 

مترمربع داراى برق و
 آب دائمی با قيمت مناسب 

ترجيحا سنددار و نزدیک 
مشهد نيازمندیم 

٠٩٠٣٦٠٢٦٤٧٧
٩٥٣٥١٦٩٦/ م

٩٥٣٥٢١٩٤/ پ

حاشيه و+يل آباد 
مسير رفت 

بهترین نقطه بلوار
 بين سيدرضی و دانش آموز 
۵١٠ متر زمين ملکی 
١٠٠ متر تجارى دائم 

لطفا خریدار واقعی 
تماس بگيرد

٠٩١٩٨١٠٠٠١٣

٩٥٣١٧٤٧٠/ پ

الماس +اران 
زعفرانيه 

ویال شهر
 درخت بيد- پاسارگاد

شاندیز- طرقبه- جاغرق 
باغ-ویال- آپارتمان 

٠٩١٥٣١٣١٣٥٢ 
 شهریارى   ٣٥٥١١١٧٥ 

الهيه- سپاد
خریدار زمين ١۵٠متر مشاع

٠٩١٥٩١٣٥٢٦٥
٩٥٣٠٧٥١٥/ پ

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

انتها خين عرب
٣۴۵ متر زمين دور دیوار

 سند ششدانگ
٩٥٣٥٢١٠٥/ ف٠٩١٥٦١١٤٠٩٧

 الهيه
 سپاد 

خریداریم
٠٩١٥٣٠٨٤٧٣١ 

٩٥٢٠٠٦٩٦/ ق

 گلبهار دفتر فروش �L باب مغازه
 ۶٠متر زمين ٨٠متر بنا

با درب برقی ٨٠تومان نقد اقساط
٩٥٣٤٨٨٧٠/ م ٠٩٣٥٤٦٧٩٧٤٧

مجيد�ه 
زمين ۴٨٠ متر 

٠٩١٥٠٤٠٠٤١١
٩٥٣٥٢٠٠٨/ ف

 اوا�ل صياد شيراز زمين 
 ٢۵۵متر تراکم متوسط

 واقع در خيابان عریض، بی واسطه 
٠٩١٥٣٠٨٣٠٥١ 

٩٥٣٥٢١٠٦/ ب

داخل توس ٣٣
زمين ١۴٧ متر ملکی سند 

دار حاشيه خيابان ١۵ 
مترى فی ٢٠ م زمين ٢٩۵ 
متر ملکی سند دار ٢ ممر 

خيابان ١۵ مترى فی ۴٠ م 
٠٩١٥٦٢١٣١٠٠

٩٥٣٥١٠٥٣/ ف

فروش استثنا�� 
شش  زیادسند  تراکم  متر   ۵٠٠  
دانگ ملکی در مجاورت حرم مطهر

٩٥٣٥١٢٢٣/ آ ٠٩٣٥٣٣٠٤٥٠٢

زمين مل�� 
جهت کشت زعفران 
همراه با آب از چاه 
پروانه دار برقی 

١٠٠٠ مترى و هکتارى
٠٩١٥١١٦٤٠٧٣

٩٥٣٥٠٥٥٤/ ف

 الهيه
 سپاد

زمين تخصص ماست
٠٩١٥١٠٠٤٤٢٦

٩٥١٧٠٠٦٢/ ق

الهيه
 زمين به باالترین قيمت خریداریم 

٩٥٢٩٠٩٣٠/ ف٠٩١٥٣١١٤٥٦٥

توس ٤١ و ٦٣
زمين ١٣٨ متر تحویل سند 

١۴,٩٠٠م
٩٥٢٩٩٢٥٠/ ف٠٩١٥٨٣٣٨٥٦٥

الهيه- سپاد 
صفی آباد، جلدک، چاهشک، 

جهاد، خرید و فروش 
٩٥٣٣٢١٩٤/ ف٠٩١٥٨١١٥٤٩٢

٩٥٣٢٥٠٣٠/ پ

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

٠٩١٥٦٢٦٢٥٨١

٩٥٣٢٢٩٠٧/ پ

الهيه
خرید و فروش 
زمين،مسکونی،تجارى

٣٥٣١٢٠٨٥-٠٩١٥٥٠٤٦٣٠٦

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

 سنگ سفيد خریداریم
 ٠٩١٥٣٠٠٨٣٢٩-٣٦٠٣٥١١٧

٩٥٢٨٥٣١٥/ ل

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

٢ یا ٣ یا ۶ دانگ و باقيمانده ١٧۶
٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢

٩٥٢٨٣٤٦٧/ ل

٩٥٣٢٥٣١٢/ ف

الهيه - سپاد
بورس زمينهاى مسکونی، تجارى  

پذیرش و واگذارى - کاندید
٠٩١٥٤٢٨٩٣٥٤-٣٥٢٤٢٠٣١

٩٥٣٣٩٥٩٢/ خ

شاند�ز 
خر�د و فروش

 زمين، باغ ، ویال
قانع ٠٩١٥٣١١٩١٨٣

     شاند�ز
جزئيات را پيامک بفرمایيد

٩٥١٤٣٣٣٦/ ل٠٩٣٣١٣٣٨٠٣٣

ملکی                                          خریداریم

 ١٧ هزار و ٨٫٥٠٠ متر
ملکی با کاربرى صنعتی انتهاى 

پنجتن، ابتداى جاده امرغون
٠٩٣٦١٢٧١٠٧٤

٩٥٣٥١٣٩٩/ ف

٩٥٣٣٦٨٩٥/ پ

و�الشهر
 فروهر

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

دانشگاه، الماس کاران درخت بيد 
٠٩١٥٣١٠٨٢٦٢

گلبهار مشهد
زمين به متراژ ٩٠٠مترفروش

نقدى یا معاوضه فی ٢٢٠م
٩٥٣٥١٧٩٧/ پ٠٩١٥٥٥٧٢٢٧٨

شاند�ز
اراضی استاندارى
 (گوهر بار پيشه) 

سند ششدانگ، پروانه 
خدمات شهرى و سایر تعاونيها 
اکرمی ٠٩١٥١١١٦٧٣٣ 
طوسی ٠٩١٥٥١٥٩٥٢٢

٩٥٣١١٣٣١/ ف

شاند�ز 
خرید و فروش 

تعاونی ها ارگانها باغ وویال
٩٥٠٩٠١٩٠/ پ٠٩١٥٥١٨٤٩٦٨

٩٥٣٤٧٤٦٢/ خ

شاند�ز
اراضی ششدانگ استاندارى 

با پروانه و امکانات و
سایر تعاونی ها
خرید و فروش

امانی ٠٩١٥٥١١٧٦٦٤ 
٠٩٠١٦٣٦٢٠٤١

 قابل توجه
 سازندگان محترم 

 ویالیی و زمين تراکم دار 
در بهترین مناطق 

بلواروکيل آباد معاوضه با 
مجموعه آپارتمانی در محدوده 

بيواسطه  
کيانی ٠٩٣٧٤٨٢٤٩٥٧

٩٥٣٥٢١٢٦/ ب

صياد ٥٤ 
معاوضه دو منزل و�ال��

١٨۵ مترى و ٨٨ مترى 
بعالوه ٢٠٠ م پول نقد

 با آپارتمان یا ویالیی در 
مرکز شهر تا حدود ۶٠٠ م 
٠٩١٥٤٨٢١٠٨٨

٩٥٣٤١٥٥٥/ م

صارم� 
۴ واحدى ١٧٠ متر صفر 

(دربست) 
معاوضه با ویالیی یا زمين 
بی واسطه ٠٩١٥٩٣٣٣٣٢٠

٩٥٣٤٩٢١٦/ ف

باغ فروش� 
شاهنامه ٥٧

٢٠٠٠ متر دور دیوار ٣ مترى 
دونبش سند شش دانگ 

ملکی آب مدار سنگ فرش 
استخر آالچيق منبع هوایی 
٠٩١٥٩٠١٢١٨٩

٩٥٣٥١٩٠٨/ م

٩٥٣٢٣٥٥١/ ق

باغچه١٢ م
۵٠٠متر در مجتمع زرخوان

٠٩٣٠١١٠٢٣٠٠

فروش استثنا�� 
باغ و�ال زمين مل��

١-باغ ۴٠٠٠ متر با 
درختان ميوه ٢٠ساله آب مدار

 آب شرب، برق، گاز، تلفن 
و استخر ویال 

حدود ١٠٠ متر
محوطه سازى شده 

خيابان اختصاصی
محدوده خدمات شهرى
 ٢-زمين ۶٠٠٠ متر 

دور دیوار آب مدار به قطعات 
کوچکتر واگذار می گردد 

معاوضه با مسکونی
 رضاشهر ،پيروزى، کوهسنگی 

و ماشين آالت سنگين و 
راهسازى

آدرس شاهنامه ١٨ 
شمس آباد ٣ یا جاده قدیم 
قوچان جنب کاشی فيروزه 

خيابان بهارستان شمس آباد 
شمس آباد ٣

یزدانی ٠٩١٥١١١٢٨٨٨
٩٥٣١٥٢١٤/ ف٢١-٣٣٩٣١٢٢٠

خر�د فروش 
طرقبه

زمينهاى ویالیی 
شهرک ارغوان

۶دانگ- با پروانه
٠٩١٥١١٠٣٢٢١

٣٤٢٢٤٢٠٠ بزازان
٩٥٣٠٣١١٠/ ق

شاند�ز 
خر�د -فروش

مسکونی، باغ، ویال، زمين
پوررضا  

٠٩١٥١١٣٥٥٦٥
٩٥٢٨٨١٧٢/ ش

شاند�ز
خرید فروش معاوضه زمين باغ ویال

اکرمی ٠٩١٥١١١٦٧٣٣
٩٥٣١١٣١٦/ ف

باغ ١٣٠٠ متر
آب و برق و درختان ميوه ۴ ساله 

استخر انبارى (کاهو سيدان)
٩٥٣٤٩١٥٨/ ف٠٩١٩٧٦٠١٧٣٥

و�ال 
به مساحت ٣٨٠٠

با ٣٠٠ متر بنا 
فول امکانات ، استخر  

محوطه سازى شده ، 
دور درختکارى 

فروش یا معاوضه
 با ملک یا ماشين 

٠٩١٥٣١٧٢١٩٨
٩٥٣٤٤٩٣٥/ ف

باغ فروش� 
یک قطعه باغ ۴٨٠٠ مترى واقع در 
قدیم  جاده  حاشيه  هکتارى   ۵ باغ 
روبروى گلبهار با انواع درختان ميوه 
بارور ٧ ساله داراى برق و آب از چاه 
موتور برقی ٨ اینچ دور دیوار و داراى 
مجوز قانونی ساخت بنا از شهردارى 
تک  ملکی  اول  دست  سند  گلبهار 
تومان هزار   ٩٨ مترى  فی  برگی 

٩٥٣٥٠٠٩٧/ م٠٩١٩٤٠٨٤٢٥٢

آمل- محمود آباد
ویال دوبلکس طرح رومی 

زمين ٣١٠ متر بنا، ٢٠٠ متر 
شهرکی، آب، برق، گاز، سند 
ششدانگ، استخر، جکوزى 

٠٩١١٣٢١٢٤٤١
٠٩١١٣٠٠٠٩٢٥

٩٥٣٤٢٩٦٨/ ف

چهچهه-٢٠٠٠متردورد�وار
 درختان١٠ساله ميوه استخر١ساعت 
آب مدارتانکر سيستم قطره اى ٢٠٠م

٩٥٣٢٥٢٦٨/ ق٠٩١٥٥١١٥٨٢٤

فروش 
٩٠ متر تجارى دائم

 زیر زمين و ٢٣ متر تجارى 
دائم همکف ممر جدا 

 بازارچه ميدان حجاب ٧٧ 
فی ٢۵٠ م

٠٩١٥٤١٢٨٧٤١
٩٥٣٤٩١٤٠/ ف

٩٥٣٥٠٢٨٦/ ف

مغازه فروش�
مجتمع ویالژ توریست 

١٩ متر طبقه اول 
در بهترین موقعيت 

سه کله
٠٩١٢٢٠٢٠٠٩٢

حاشيه پيروز
متر   ٣٢ الدن  و  اقبال  فاصل  حد 
تجارى دائم سند ملکی فی ۵٠٠ م 

٩٥٣٤٦٩٩٩/ ف٠٩١٥٤٢٨٠١٤٨

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

٩٥٣٤٨٩٨٢/ ق

 اند�شه٩،فازتجار
 ۵۴مترتجارى+٢٣متر تراس فروشی

٠٩١٥٥١٢٧٢٠٩ 

مغازه فروش� آزادشهر
١۴ متر ، برج آبشار ، همکف

 با شرایط عالی ، فروشنده واقعی
٠٩١٥٣١٠٧٥١٧

٩٥٣٤٦٩٥٠/ ل

برج آرميتاژ گلشن 
طبقه منفی یک واحد ١۴۴ 

جنب هایپر مارکت
 روبروى آسانسور تيپ طالیی 

نقد ۶٠٠ ميليون 
معاوضه فقط با اتومبيل 
تماس ساعت ١٨ به بعد 
٠٩١٢٦٩٧٧٧٠٤

٩٥٣٤٩٧٢٦/ ر

 تعداد محدود
مغازه تجارت� 
از مجتمع تجارتی

 نزدیک حرم
 سند ملک به 

صورت سرقفلی
 واگذار می شود 

۵٠درصد معاوضه
تلفن سازمان فروش  

٠٩١٥٣١٣٦٧٦١
٠٩١٥٣٠٩٠٧٠١

٩٥٣٥٠٤٠٥/ ق

فروش 
مغازه

در نزدیکترین 
مجتمع تجارى
 به حرم مطهر

( با شرایط ویژه) 
آماده تحویل 

٢۵% نقد الباقی 
اقساط ۴٨ ماه

٣٨٠٨٣٦١٢
٠٩٠٢٥١٣٨٠٨٣

٩٥٢٨٦٣٠١/ ق

خر�د و فروش باغ و و�ال

خر�د و فروش تجار
و ادار

زمين

معاوضه


