
چهارشنبه ١١ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٧
٤٨

٩٥٣٣٢١٩٧/ ف

الهيه- سپاد 
صفی آباد، جلدک، چاهشک 

خرید، فروش 
٣٥٣١٢٢٢٦-٠٩١٥١٥٨٢٨١٢

 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

خين عرب 3شاورز٥
٧۵٠متر با١٨متر حاشيه عالی 

دوردیوار سند مشاع ملکی
٠٩١٥١١١٣٤٥٦

٩٥٣٥٣١٩٦/ ق

٩٥٣٢٥٠٣٠/ پ

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

٠٩١٥٦٢٦٢٥٨١

شاند�ز
اراضی استاندارى
 (گوهر بار پيشه) 

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

٩٥٣١١٣٣١/ ف

فروش �ا معاوضه 
یک قطعه زمين ٢٢٠ مترى با 

٢٠ متر تجارى سند ششدانگ 
واقع در نيشابور ٣٠ متر بعد 

از ميدان بعثت فروشی یا 
معاوضه با آپارتمان در بلوار 

سجاد یا وکيل آباد 
٠٩١٥١٥١١٢٢٤

٩٥٣٥٠٢٦٠/ م

٩٥٣٠٨٥١٧/ پ

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

٠٩١٥٥٢١٣٧٨٧-٣٥٢٣٠٩٥١

شاند�ز 
خرید و فروش 

تعاونی ها ارگانها باغ وویال
٩٥٠٩٠١٩٠/ پ٠٩١٥٥١٨٤٩٦٨

٩٥٣٤٢١٠٥/ ق

روستا� بهار-زمين 
 ٣٨٠متردور دیوار بادرب ویالیی 

مترى١٣۵تومان
٠٩١٥٨٩٩١٩٧٢ 

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

الهيه- سپاد
خریدار زمين ١۵٠متر مشاع

٠٩١٥٩١٣٥٢٦٥
٩٥٣٠٧٥١٥/ پ

الهيه- مهد�ه
مجيد�ه
فروش قطعات ١٠٠ متر به باال 

با سند ملکی بارکددار
 در بهترین منطقه 

الهيه ،مهدیه ،مجيدیه
١٠٠مترى پالک معمولی ۴م

 ١٠٠ مترى پالک خيابان
 ٣٠ مترى ۶م

 ١٠٠ متر واگذارى شرکت سپاد 
۶م -قطعات به صورت 

١٠٠ متر ٢۵٠ متر ۵٠٠ متر و 
۶٠٩ مترى سپاد واگذار می گردد.

 قاسم آباد فالحی ٣۴ 
دفترسراسرى آریا 

٩٥٣٤٨٥٥٤/ پ٠٩١٥٧٠٠٨٦٦١

٩٥٣١١٢٨٧/ ف

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

٠٩١٥٥١٧٨٤٠٠

هاشميه ٨٧
٢٠٠ متر زمين جنوبی با پروانه 

۴۶۵ م 
٩٥٣٥٢٦٧١/ ل٠٩١٥٦٩٠٠٢١٩

 الهيه
 سپاد 

خریداریم
٠٩١٥٣٠٨٤٧٣١ 

٩٥٢٠٠٦٩٦/ ق

٩٥٣٤٧٤٦٢/ خ

شاند�ز
اراضی ششدانگ استاندارى 

با پروانه و امکانات و
سایر تعاونی ها
خرید و فروش

امانی ٠٩١٥٥١١٧٦٦٤ 
٠٩٠١٦٣٦٢٠٤١

زمين ٣٦٤ متر مربع
(١۴۴ متر تجارى) واقع در امام خمينی 

٨۶  سر نبش ٠٩١٥٥١٥٧٠١٤
٠٩١٥٣٠١٢٧١٦   

٩٥٣٥٢٦٠٣/ ف

زمين ١٥٠٢متر 
 حاشيه جاده کالت مقابل کارخانه 

جامعه داراى سوئيت نگهبانی
٩٥٢٣٢١٩٦/ م٠٩٣٠٤٤٢٨٧٠٠ 

حاشيه شاند�ز 
٨٠٠متر زمين

 ٧٠٠ متر تجارى دائم 
فروش نقدى 

یا معاوضه با آپارتمان
٠٩١٥١١٧٠٧١١

٩٥٣٥٢٠٧٧/ پ

جلدt،صف� آباد 
 چاهشک ، راه آهن ، جهاد 

سنگ سفيد - خرید و فروش
٩٥٢٤٠٦٢٥/ ل٠٩١٥٣٠٠٨٣٢٩ 

�= قطعه زمين 
 به مساحت ۶٧٧متر سند ۶دانگ الهيه 
٨٩٢ قطعه   ١۴ بلوک  مهدیه  حاشيه 

٩٥٣٥٣٢٧١/ م ٠٩١٥٣١٦٣٠٨٢

٩٥٣٤٢١١٩/ ق

 زمين تجار� 3ارگاه�
 ۶٠متردر٣طبقه١٨٠مترزیربنا 
باپروانه وسند۶دانگ اقدسيه

٠٩١٥٨٩٩١٩٧٢ 

ب� واسطه 
بلوار نماز-نماز ٢۶ قطعات طوس گستر

٢۵٠ متر- ملکی- تراکم کم 
٩٥٣٤٠٩٥٤/ م٠٩٣٥٩٤٠٤٤٤٠

زمين فروش� 
٢٢٠ متر در توس ٨۵ فی ۴۵ م 

٠٩١٥٥١٢٢١٨٦
٩٥٣٥٢٤٣٦/ م

امام رضا ٦٣
٣١٠ متر زمين با ١٨ متر 
تجارى دائم-عرض۴٠,١٢

طول١٧,۵-سر دو نبش
٩۴ متر عقب نشينی

١٠٠ % ساخت
٠٩١٢٠٢١٧٨٢٠

٩٥٣٣٢٦٧٩/ ق

فروش زمين 
٢ کله محصور شده ١٠٠٧ متر 

اول طرقبه ٢ سند ۶ دانگ جهت 
احداث مسجد و حسينيه قابل 

توجه شهرستانی ها، قيمت توافقی 
٠٥١٣٨٧٩٩٠٢١
٩٥٣٥٠٢٤٦/ پ٠٩١٥٢٤٥٧٤٦٢

3اهو 
٢قطعه ١٠٠٠مترى با مجوز آب 

١۵متر حاشيه، موقعيت عالی فی 
٣٢م      ٠٩٣٥٥٣٦٧٧٩٨

٩٥٣٤٨٣٧٣/ ف

٩٥٣٠١٣٩٥/ ف

شاند�ز- و�الشهر 
خرید، فروش، معاوضه 

زمين، باغ، ویال، زعفرانيه 
سوارکارى، جلدک 

الماس کاران ، درخت بيد
 دهنو   

دونده ٠٩١٥١١١١٢٠١

٩٥٣٣٩٥٩٢/ خ

شاند�ز 
خر�د و فروش

 زمين، باغ ، ویال
قانع ٠٩١٥٣١١٩١٨٣

١٥٥ متر زمين در
 جاده شاند�ز (چاه خاصه)
با پروانه ساخت زیرقيمت منطقه

٩٥٣٥٢٨٩١/ ف٠٩٣٣٩٠٣٣٦١٠

 سراسر  
الهيه- سپاد
خریدار نقدى به فی روز و کارشناسی

تختی ٠٩١٥٥١٣٩٢٥٠
٩٥٢٩٧٤٢٣/ ق

٩٥٣١٧٤٧٠/ پ

الماس 3اران 
زعفرانيه 

ویال شهر
 درخت بيد- پاسارگاد

شاندیز- طرقبه- جاغرق 
باغ-ویال- آپارتمان 

٠٩١٥٣١٣١٣٥٢ 
 شهریارى   ٣٥٥١١١٧٥ 

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

پنجتن، ابتداى جاده امرغون
٠٩٣٦١٢٧١٠٧٤

٩٥٣٥١٣٩٩/ ف

ا3از�ون - ١٦٢ متر زمين
حاشيه بلوار تقویه ٢کله 

با پروانه، ششدانگ فی ١٣۵م
٠٩١٥٢٠٢٨٥٠٠

٩٥٣٤٩٦٢٩/ ف

هاشميه ٨٧
زمين با موقعيت فوق العاده

 ٢٠٠ متر تراکم کم 
با پروانه ۴۵٠ م مقطوع

 فقط خریدار واقعی
٠٩١٥٢٥٥٣٠٠٥

٩٥٣٥٢٦٩٤/ ل

الهيه
 زمين به باالترین قيمت خریداریم 

٩٥٢٩٠٩٣٠/ ف٠٩١٥٣١١٤٥٦٥

آب و برق نسترن
متوسط  تراکم  شمالی  متر   ٧٧٠

فروش یا معاوضه با آپارتمان 
٩٥٣٥٢٥٧٦/ ر٠٩٣٧٩٣٧٢١٧٧

ا3از�ون زمين مل٦�Lدانگ
۴٠٠٠ متر جاده کالت،اراضی پاژ 
پشت حاشيه جاده زیرگذر شمالی

٠٩١٥١٠٤٨٠٤٢
٩٥٣٤٨٥١٩/ پ

هاشميه
زمين ملکی ٣٣٠ متر با بر ١٠  متر

٩٥٣٤٨٩٦٥/ ف٠٩٣٥٨٤٤١١٣٦

هاشميه ٨٩
قطعه دهم ٢٠٠ متر شمالی

 سند ششدانگ ملکی،فی ۴۶٠ م
٩٥٣٣٥٥١٦/ ل٠٩١٥١١٠٩٣١٦

 هاشميه 
 ۴واحد ١۴٠مترى 

سفت کارى شده
 با ٣۵٠ميليون 
وام مشارکت 

٠٩١٥٢٠٣٨٣٠٠ 
٩٥٣٥٠٩٦٤/ ب

فروش فور� زمين 
به علت مسافرت 
یک قطعه حدود ٣٠٠ متر

 و قطعه دیگر ١۵٠ متر
 واقع در منزل آباد بهشت ٧ 

داخل دوربرگردان 
٠٩١٥١١٥٤٨٨٦

٩٥٣٤٩٤٧٦/ م

اوا�ل هاشميه  
ملک+  با  معاوضه  واحدى   ۵  
ویالیی+ماشين +زمين ،بی واسطه 

٩٥٣٥٣٢٢٢/ ب ٠٩١٥٩٧٢٦٧٨٦

راهنما��
و  شيک  واحدى  تک  متر   ٩٢

شخصی ساز معاوضه، فروش 
٩٥٣٥٢٣٤٣/ ر٠٩١٥٣٠٧٥٤٨٤

شمال - رو�ان منطقه سيسنگان
ویالیی فوق العاده شيک ٣٣٠ متر 

زمين ٢٧٠ متر بناى دوبلکس 
٠٩١٥٣١٣٦٥٣٦

٩٥٣٤٩٨٣٥/ ف

 مجموعه آپارتمان صفر 
 محدوده وکيل آباد نقد یا معاوضه با

 ویالیی تراکم دار در محدوده بيواسطه
 ٠٩١٥٠٨٠٤٣١٣افراسياب 

٩٥٣٥٣٢١٩/ ب

معاوضه با باغ 
و�ال �ا مغازه

واحد ١٨٠ مترى صفر 
واقع در گلشن ٢ 

داراى مجموعه آبی 
 کافی شاپ 

 سالن اجتماعات 
 روف گاردن و البی مجلل 
که خواهان ۴٠٠ م نقدى 

و الباقی قابل معاوضه 
٣٨٨٣٠٠٠١

٩٥٣٣٦٦٠٦/ ف

٩٥٣٤٨٦٢٠/ ف

رضاشهر 
١۶٠متر، صفر، فول 

 شرایط استثنایی خرید 
معاوضه با آپارتمان کوچکتر
بی واسطه ٠٩١٥٩٣٣٣٣٢٠

٩٥٣٤٦٣٥٤/ ق

فروش �ا معاوضه 
باغ تاالر 

با درآمد عالی، شهرستان درگز
٠٩١٥٣٨١٢٧٣٦

فارغ التحصيالن- ١٣٧ متر 
تک واحدى ٣ سال ساخت معاوضه با 
٧تير متراژ باال تا ۵٠٠ م، چند سال

ساخت -نجفی ٠٩١٥٦٦٢١٢٣٦
٩٥٣٥٢٥٧٩/ پ

جاده فر�مان 
کال ٨٠٠ متر ۴۵٠ متر سوله و ادارى 
برق آب گاز صنعتی، معاوضه با مسکونی 

٩٥٣٥٢٦٧٦/ م٠٩٣٥٤٣٠٢٢٧٨

معاوضه 
 تخصص ماست

 افشين٠٩٣٠٠٩٨١٢٥٦
٩٥٣٢٠٤٠٠/ ق

٩٥٣٤٩٦٢٢/ ف

 ��= باب مغازه در برج تجار
ا3سون آماده بهره بردارى 
معاوضه با زمين یا آپارتمان

٠٩١٥١١٨٣٧٢٤

باغ و و�ال با امLانات 3امل 
بهارستان  برق  شرکت  کاهو  جاده 
١٨٠٠ متر جهت معاوضه با آپارتمان 

٠٩١٥١٣٢٨٧٢٢فی ٣٧٠ م 
٩٥٣٥٢٦١٨/ م

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

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

شاند�ز
خرید فروش معاوضه زمين باغ ویال

اکرمی ٠٩١٥١١١٦٧٣٣
٩٥٣١١٣١٦/ ف

فروش باغ 
مترمربع   ١٢٠٠ مساحت  به  باغی 
دور دیوار واقع در مجتمع ویالیی 

اوایل جاده شيرحصار 
داراى برق- گاز

سند مالکيت: مشاع ملکی تک برگی
 قيمت: مترى ٢۵٠ هزار تومان 
٠٩١٩٤٠٨٤٢٥٢

٩٥٣٥٢٨٦٥/ م

منطقه عسLر�ه 
قطعه ٢هزار مترى،داخل مجتمع  
آب،برق،گاز،دور دیوار درختکارى

٩٥١٠٨٨١٠/ پ٠٩١٥٥١٢٣٩٨١

فروش باغ و�ال 
داخل مجتمع ویالیی ٧۵٠ متر زمين 

۶۵ متر بنا استخر درختان ۵ ساله 
٧۵م       ٠٩١٥٣٠٥٢٣٦٧

٩٥٣٤٩٣٠٥/ ق

ابتدا� چهارفصل 
٢٧٠٠ متر، ٣٠٠ متر زیربنا، 
استخر درخت ۵ ساله، تمام 

سنگ، خانه سرایدارى 
امتيازات کامل فروش فورى 

یا معاوضه با آپارتمان 
٣٥٢٤٠٦٩٠

٠٩١٥٣١٦٥٠٧٧
٩٥٣٥٠٦٧٩/ ف

شاند�ز 
خر�د -فروش

مسکونی، باغ، ویال، زمين
پوررضا  

٠٩١٥١١٣٥٥٦٥
٩٥٢٨٨١٧٢/ ش

سه راه فردوس� بوستان
باغ ویال٨٠٠مترى با١٢٠متر 

بناى بسيار شيک فی٣۵٠م
٠٩١٥٣٠٦٧٢٤٤

٩٥٣٥٢٧٠١/ ق

٩٥٣٥٢٧٦٣/ ف

باغ فروش�
۵٠٠ متر داراى آب مدار برق

 ٣ فاز گاز ١٠٠ متر بناى 
دوبلکس ۴٠ متر انبارى استخر 

با سيستم تصفيه و سراميک 
درختان ۵ ساله در شاهنامه 

٧۶ داخل مجموعه خصوصی و 
نگهبانی ٢۴ ساعته 

٠٩١٥٣١٤٥٢٥٤

سه راه فردوس�- شاهنامه ٦٧
۵٠٠مترزمين 

 منطقه ویالسازى فی ٣٠م 
٣٢٢١٤٦٠٢

٩٥٣٥٢٨٤٩/ ف

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

٩٥٣٢٥٢٦٨/ ق٠٩١٥٥١١٥٨٢٤

و�ال بسيار لو3س 
ز�ر قيمت 3ارشناس� 

 ٣٢٦٧٣٣٣٢
٠٩١٥٥٠٥٣٨٤١

٩٥٣٣٧٠٥٦/ ط

٩٥٣٥٢٧٤٢/ ف

زمين باغ� فروش�
۵٠٠ و ١٠٠٠ مترى دور دیوار درب 

آب مدار برق درختکارى واقع در 
شاهنامه ٧۶     ٠٩١٥٣١٤٥٢٥٤

گراخ= شاند�ز
مجوزهاى  با  ویال،  باغ  متر   ١٣٠٠

کامل فی ١۶۵ م نقد و اقساط
٠٩١٥٣١١٨٥١٢

٩٥٣٥٢٥٧٢/ ر

حاشيه جاده مشهد چناران
قطعات ٨٠٠ مترى دور دیوار 

داخل مجتمع آب ، برق ،معاوضه
٠٩١٥٣١١٥٢٩٥-٣٥٠٢٥٨٥٥

٩٥٣٥٠٤٣٦/ ل

مازندران- نور
 چمستان 

فروش استثنایی چندین ویالى 
شهرکی ساحلی و جنگلی ٢۵٠متر 

زمين- ٩۵ بنا نوساز فی ٧٠م 
۵٠٠متر زمين ١٣۵ بنا
 دوبلکس فی ١۵٠م 

١٠٠٠مترزمين ٣٠٠بنا 
دوبلکس با انشعابات سه گانه 
همگی با سند نقد و اقساط و 

اقساط بدون بهره معاوضه با خودرو 
حسينی ٠٩١٢٠٩٧٧٧٠٦ 

٠٩١١٩١٥٥٣٥١
٩٥٣٢٧٠٩٤/ ف

حاشيه سيدان 
٢٢٠٠ متر باغ ویال بنا ٢١٠ متر ، استخر 

فضاسازى فوق العاده شيک و لوکس
٠٩١٥٥١٧٠٣٢٨ فی ۶۵٠ م 

٩٥٣٤٠٥٠٩/ م

٩٥٣٢٣٥٥١/ ق

باغچه١٢ م
۵٠٠متر در مجتمع زرخوان

٠٩٣٠١١٠٢٣٠٠

گلبهار 
٣٠٠٠ متر زمين،با آب و موقعيت عالی 

فروش یا معاوضه با ماشين مدل باال 
٠٩١٥٩٨١٨٦١٩-٣٨٣٢٦٨٦٨

٩٥٣٥٢٠٣٤/ ش

فروش �ا معاوضه با آپارتمان 
باغ ویال با امکانات رفاهی و امتيازات 
سند ملکی دفترچه اى بنام و مجوز در 

٠٩١٥٥٠٥٧٨٦١شاندیز 
٩٥٣٣٢٦١٩/ م

محمود آباد 
و�الساحل�

چشم انداز عالی - ٢٠٠ متر 
زمين ١٧۵ متر زیربنا 

 با سند تک برگ سه خوابه
 ۴٠ % نقد

٠٩٠٣٠٣٥١٨٤٠
٩٥٣٥٢٧٤٥/ فخانم پوالدى

فروش سرقفل� 
 ۵۵,۵ مساحت  به  مغازه  دربند  یک 
بلوار  حاشيه  بالکن  متر   ٣٢ و  متر 

٠٩١٥١٠٤٤٦٣٥فرودگاه
٩٥٣٤١٥٤٦/ م

 tمغازه فروش� شهر
صنعت� توس 

فاز خدماتی 
صبح ها ٣٧٢٨٩٣٤١

صبح ها ٠٩١٥٥٠٥٢٥٨٢
عصر ها ٠٩٣٥٥٣٦٠٦٢٣

٩٥٣٥٢٧٠٩/ م

فروش فور� سرقفل�
جنت،  خيابان  دایم،  تجارى  ٩متر 
مجتمع اميد طبقه همکف فی ١٣۵ م

٩٥٣٤٩٧٥٤/ م٠٩١٥١٠٠١٤٩٩ 

حاشيه بلوارتوس بين٣و٥
سه دربندمغازه تجارى صفر 
دوممر دوبلکس کلی یاتکی

٠٩١٥١١١٣٤٥٦
٩٥٣٥٣١٩٣/ ق

فروش �ا معاوضه با آپارتمان 
حاشيه اقدسيه ٧٠متر تجارى موقت 

حاشيه اصلی درحال کار مترى ۴
 ٠٩١٥٣١٦٥٠٧٧-٣٥٢٤٠٦٩٠

٩٥٣٥٠٧٣١/ ف

فروش �ا معاوضه
آپارتمان هاى 

در حال ساخت 
( تحویل ٢ ماه آینده) 
منطقه الهيه - ١٧٠ م 

فروش ملک تجارى 
پروژه بنياد ( فجر ۴ ) 
مترى ٢٠ ميليون تومان

٠٩١٥٣١٣١٣٨٨
٩٥٣٣٩٥٤٧/ ل

3يان سنتر ٢
فروش یک واحد ادارى طبقه ۶زیر 

قيمت به صورت نقدومعاوضه
٠٩١٥٥١١٢٩٠٢

٩٥٣٥٢٥٦١/ ق

فروش�
٤٢٠٠ متر ز�ربنا 
در ٩ طبقه۴٢٠ متر همکف

 تجارى دائم
 ٢۴ متر حاشيه خيابان

 ٢ نبش به صورت سفت کارى 
مرکز شهر خيابان رازى

٠٩١٥٥١٠٥٣٩٥
٩٥٣٥٢٢٤٢/ ف

خر�د و فروش باغ و و�ال

�خر�د و فروش تجار
�و ادار

معاوضه


