
شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٨
٤١

٩٥٣٣٩٥٩٢/ خ

شاند�ز 
خر�د و فروش

 زمين، باغ ، ویال
قانع ٠٩١٥٣١١٩١٨٣

انتها� خين عرب
٣۴۵ متر زمين دور دیوار

 سند ششدانگ
٩٥٣٥٢١٠٥/ ف٠٩١٥٦١١٤٠٩٧

خين عرب 3شاورز٥
٧۵٠متر با١٨متر حاشيه عالی 

دوردیوار سند مشاع ملکی
٠٩١٥١١١٣٤٥٦

٩٥٣٥٣١٩٦/ ق

الهيه
 زمين به باالترین قيمت خریداریم 

٩٥٢٨٣٧٦١/ م٠٩١٥٣١١٤٥٦٥

هاشميه ٨٩
قطعه دهم ٢٠٠ متر شمالی

 سند ششدانگ ملکی،فی ۴۶٠ م
٩٥٣٣٥٥١٦/ ل٠٩١٥١١٠٩٣١٦

هاشميه ٨٧
٢٠٠ متر زمين جنوبی با پروانه 

۴۶۵ م 
٩٥٣٥٢٦٧١/ ل٠٩١٥٦٩٠٠٢١٩

شاند�ز 
خرید و فروش 

تعاونی ها ارگانها باغ وویال
٩٥٠٩٠١٩٠/ پ٠٩١٥٥١٨٤٩٦٨

٦٠٠٠ متر
�Lزمين مل 
(۶٠ متر در ١٠٠ متر)

 دور دیوار پشت فردوسی 
حاشيه جاده آسفالت 

نرسيده به روستاى زاک 
قيمت توافقی

٠٩١٥١١٤١٤٦٤
٩٥٣٥٢٥٣٧/ ف

٩٥٣١٧٤٧٠/ پ

الماس 3اران 
زعفرانيه 

ویال شهر
 درخت بيد- پاسارگاد

شاندیز- طرقبه- جاغرق 
باغ-ویال- آپارتمان 

٠٩١٥٣١٣١٣٥٢ 
 شهریارى   ٣٥٥١١١٧٥ 

شاند�ز
اراضی استاندارى
 (گوهر بار پيشه) 

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

٩٥٣١١٣٣١/ ف

 سراسر  
الهيه- سپاد
خریدار نقدى به فی روز و کارشناسی

تختی ٠٩١٥٥١٣٩٢٥٠
٩٥٢٩٧٤٢٣/ ق

٩٥٣٠٨٥١٧/ پ

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

٠٩١٥٥٢١٣٧٨٧-٣٥٢٣٠٩٥١

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

الهيه - اماميه 
سر�عًا خر�دار�م 
نقد    نقد  

بلوک
۵ - ۵/١  -٧ و ١١ 

بی واسطه 
  ٠٩١٥٣١٥٠٢٢٧
فرزان ٣٦٦١٧٧٧٥ 

٩٥٣٤٦٤٢٩/ پ

٩٥٣٤٧٤٦٢/ خ

شاند�ز
اراضی ششدانگ استاندارى 

با پروانه و امکانات و
سایر تعاونی ها
خرید و فروش

امانی ٠٩١٥٥١١٧٦٦٤ 
٠٩٠١٦٣٦٢٠٤١

قطعه زمين 
فروش� 

١٢٠ متر 
مفتح، نزدیک بازار فردوسی

 ملکی سند شش دانگ 
٠٥١٣٢٧٢٩٩٨٩

٩٥٣٣٢٢٢٦/ م

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

فور� - ٢٥٠ متر زمين 
طبرس� روبرو� پاسگاه هالل�
(اراضی قلعه نو) قيمت توافقی

٠٩٣٥٨٠١٨٨٥٠
٩٥٣٥٣٩٦٤/ ف

٩٥٣٢٥٠٣٠/ پ

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

٠٩١٥٦٢٦٢٥٨١

زمين سند شش دانگ 
سوران- فرهنگيان 

 ٣٢٦٧٣٣٣٢
٠٩١٥٥٠٥٣٨٤١

٩٥٣٣٧٠٦٤/ ط

گلبهار - روستا� نوبهار
آب  با  زمين  متر   ۵٠٠٠ تا   ١٠٠٠ از 
ذخيره  استخر  و  ملکی  سند  و  مدار 

٠٩١٥٥٢١٦٢٠٨آب 
٩٥٣٥٣٨٢٤/ ف

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

با پروانه، ششدانگ فی ١٣۵م
٠٩١٥٢٠٢٨٥٠٠

٩٥٣٤٩٦٢٩/ ف

جلدs،صف� آباد 
 چاهشک ، راه آهن ، جهاد 

سنگ سفيد - خرید و فروش
٩٥٢٤٠٦٢٥/ ل٠٩١٥٣٠٠٨٣٢٩ 

هاشميه
زمين ملکی ٣٣٠ متر با بر ١٠  متر

٩٥٣٤٨٩٦٥/ ف٠٩٣٥٨٤٤١١٣٦

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

٨۶  سر نبش ٠٩١٥٥١٥٧٠١٤
٠٩١٥٣٠١٢٧١٦   

٩٥٣٥٢٦٠٣/ ف

هاشميه ٨٧
زمين با موقعيت فوق العاده

 ٢٠٠ متر تراکم کم 
با پروانه ۴۵٠ م مقطوع

 فقط خریدار واقعی
٠٩١٥٢٥٥٣٠٠٥

٩٥٣٥٢٦٩٤/ ل

جاده شاند�ز- پرستو
٢قطعه زمين جمعا ٧٠٠ متر 

عرض ٢۶ ملکی فی ٢٩۵م
٠٩١٥١١١٧٢٧٧

٩٥٣٥٣٤٩٠/ ق

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

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

زمين ٢٧٠ متر بناى دوبلکس 
٠٩١٥٣١٣٦٥٣٦

٩٥٣٤٩٨٣٥/ ف

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

٩٥٣٥٢٦٧٦/ م٠٩٣٥٤٣٠٢٢٧٨

٩٥٣٤٦٣٥٤/ ق

فروش �ا معاوضه 
باغ تاالر 

با درآمد عالی، شهرستان درگز
٠٩١٥٣٨١٢٧٣٦

سيدرض� ١٩
قطعه سوم آپارتمان ١۶٠ متر معاوضه 
مترى   ٢٠٠ زمين  یا  آپارتمان  با 

٠٩١٥٥١٥٠٣٧٧رضائی
٩٥٣٥٣٧٣٧/ ل

هنرستان -٩٠٠ متر
مجموعه  با  معاوضه   ٢٠×۵٠ شمالی   
و...  هاشميه  تير  هفت  اقبال  صياد 

٠٩١٥٧٦٩١٩٠٠بی واسطه 
٩٥٣٥٤٢٣٧/ ب

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

شاند�ز 
خر�د -فروش

مسکونی، باغ، ویال، زمين
پوررضا  

٠٩١٥١١٣٥٥٦٥
٩٥٢٨٨١٧٢/ ش

باغ و�ال فروش� 
١٢۵٠ متر زمين ملکی ٩۵ متر

لوازم  تمام  با  مسکونی  بنا   
حدود  ششدانگ  سند  زندگی 
با  ١٠٠ اصله درخت ١٠ ساله 
توافق به قيمت روز شاهنامه ٣۶

 سه راه فردوسی 
٠٩١٥٣١٥٩٩٥٧

٩٥٣٥٣٦٣٢/ م

گلبهار 
٣٠٠٠ متر زمين،با آب و موقعيت عالی 

فروش یا معاوضه با ماشين مدل باال 
٠٩١٥٩٨١٨٦١٩-٣٨٣٢٦٨٦٨

٩٥٣٥٢٠٣٤/ ش

 گلمLان 
١٨١٧متر، آب چاه،  برق، گاز، دوعدد 
فی  بزرگ،  آالچيق  کامل،  سوئيت 

٠٩١٥١١٣٣٦٢٧ ٨۵٠م
٩٥٣١٣١١٦/ م

 �باغ فروش� فور
٢ قطعه باغ

١۴٠٠ و ٧٠٠ مترى
 واقع در سه راه فردوسی 

باغات سازمان آب
 به فروش می رسد 

٠٩١٥٥١٤٥٣٨٦
٩٥٣٥٤٢٢٣/ م

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

٩٥٣٢٥٢٦٨/ ق٠٩١٥٥١١٥٨٢٤

فروش استثنا�� 
�Lباغ 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

باغ فروش�
ویالیی  مجتمع  شاهنامه  بلوار 
ملکی  متر   ١٨٠٠-  ٣ فاز  زیتون 
سند دفترچه اى ١٠٠ متر زیر بنا 
گاز  برق  داراى  انبارى  خوابه  یک 

آب تلفن قيمت ۶۵٠ ميليون 
تماس: ٠٩٣٩٥٣٤٠١٠١

٩٥٣٥٢٥١٠/ ر

حاشيه سيدان 
٢٢٠٠ متر باغ ویال بنا ٢١٠ متر ، استخر 

فضاسازى فوق العاده شيک و لوکس
٠٩١٥٥١٧٠٣٢٨ فی ۶۵٠ م 

٩٥٣٤٠٥٠٩/ م

حاشيه جاده مشهد چناران
قطعات ٨٠٠ مترى دور دیوار 

داخل مجتمع آب ، برق ،معاوضه
٠٩١٥٣١١٥٢٩٥-٣٥٠٢٥٨٥٥

٩٥٣٥٠٤٣٦/ ل

٩٥٣٢٣٥٥١/ ق

باغچه١٢ م
۵٠٠متر در مجتمع زرخوان

٠٩٣٠١١٠٢٣٠٠

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

٩٥١٠٨٨١٠/ پ٠٩١٥٥١٢٣٩٨١

شاند�ز
خرید فروش معاوضه زمين باغ ویال

اکرمی ٠٩١٥١١١٦٧٣٣
٩٥٣١١٣١٦/ ف

آپارتمان فروش�
 واقع در بلوار اند�شه

ورودى  همکف  مترى   ١٠٠ و   ٨٠
مجزا با تمامی امکانات فی ١٢٠م 
به متراژ ٢٧  ضمنا مغازه فروشی 

و ۴٠ مترى حاشيه خيابان اصلی
٠٩١٥٨٠٨٣٠١٧
٠٩١٥٠١٠٣٠١٧

٩٥٣٥٤٠٨٤/ ف

�فروش فور
 ٢۴ مغازه  سر  به  سر  معاوضه  یا 

مترى ، کيان ٢، ١۵٠ م زیر فی
٩٥٣٤٥٦٠٤/ ر٠٩٠٢٣٩٣٧٣٢٨

٩٥٣٠٤٠٢٧/ ف

بلوار صبا 
٢۵٠ متر زمين 

 آب ، گاز ، تلفن ، 
برق ٣ فاز 

 با ۵٠ متر سوئيت 
٠٩١٥٥١٣٩٨٨١

فروش ٢ مغازه تجار� دائم
٢۵و ٣٠ مترى(با سرویس بهداشتی) 
جدا یا باهم داخل فاز تجارى حجاب ٧٧ 

٠٩١٥٣٠٣٧٦٨٦مترى ٨ م
٩٥٣٥٢٤١٣/ ل

اطلس مال مشهد
فروش با شرایط ویژه ۴٢ متر تجارى 

۶ دانگ طبقه همکف تحویل 
٩٥٣٥٢١٣٧/ پ٠٩٣٧٧٥٣٤٨٠٨

فروش �ا معاوضه با خودرو
سرقفلی چهارراه ابوطالب بازار 

بزرگ برجيس طبقه اول 
٠٩١٥١٠٩٢٤٩٩

٩٥٣٥٠٨٠٨/ ف

٢٥ متر تجار� دائم
سند ۶ دانگ ملکی ، ابتداى 
بلوار مهران ، مترى ١٠/۵ م

٩٥٣٥٤٢١٨/ ل٠٩١٥٩٠٠٤٠٠٧

٢٠٠ م ز�رف� مل= سنددار
حاشيه جاده شاندیز ویرانی ١١و١٣ 
۵٠٠ متر زمين ٨٠٠متر بنا در٢طبقه

٠٩١٥١١٠١٤٦٥ مغازه مبلمان  
٩٥٣١٥١٢٥/ ق

�تجار�- مسLون� ٢١ متر تجار
 ٢١٠ متر مسکونی در ٣ واحد بدون 
پارکينگ کوهسنگی حاشيه اميرکبير 

٠٩١٥٣٠٠٠٤٢٥
٩٥٣٥١٣٣٩/ ف

3يان سنتر٢
 فروش یک مغازه به مساحت 

٢٣ متر طبقه سوم 
٠٩١٥٥١٠٥٠٩٩

٩٥٣٤٩٧٨٦/ ق

  �نواب صفو
نبش شارستان 
فروش مغازه در مجتمع ضامن 

طبقه همکف دوروید
 در بهترین موقعيت مکانی 

متراژ حدود ١۴متر فی توافقی 
٠٩١٥٥٠٠٦٠٨١

٩٥٣٥٢٣٧٠/ ف

�فروش تعداد
 سهام برج سلمان 

٠٩١٥٩١٢٣٥٧٠جغراتيان 
٩٥٣٥١٤٠٩/ م٠٩١٠٥٠٠٥٠٤٥

١٠٠ متر تجار� دائم 
٧۵ متر مسکونی واقع در فاز رودکی 

رضاشهر با قيمت استثنایی 
٠٩١٥٣١٧١٨٠٢

٩٥٣٥٣٥٣١/ ف

فروش 
مغازه

در نزدیکترین 
مجتمع تجارى
 به حرم مطهر

( با شرایط ویژه) 
آماده تحویل 

٢۵% نقد الباقی 
اقساط ۴٨ ماه

٣٨٠٨٣٦١٢
٠٩٠٢٥١٣٨٠٨٣

٩٥٢٨٦٣٠١/ ق

مجتمع آرمان مشهد
١۴ و ١۵ متر تجارى

 دکور و امکانات شرایط ویژه
تماس     ٠٩٣٣٨٤٥٥٣٦٣

٩٥٣٤١٥٢٩/ ر

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

 فروش مغازه اند�شه
 جنب موج هاى آبی،تجارى ملکی دائم 

تعداد محدود متراژ١٠تا٢٠متر
٠٩١٥٦٨٨١١٢٤ 

٩٥٣٥٤٠١٠/ ق

 �دفتر3ار
جنب دادگستر� مدرس

موقعيت عالی، پارکينگ 
اختصاصی، سرایدارى، 

سالن انتظار قيمت مناسب

٠٩١٥٥١١٤١٤٣
٩٥٣٥٣٨٩٦/ ف

مغازه و�ژه د3ترها� داروساز
جهت داروخانه ۵۶ متر سر دو 

نبش بلوار دالوران
٩٥٣٥٢٤٤٩/ ف٠٩١٥٣١٢٤٣٣٩

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

٠٩١٥١٠٤٤٦٣٥فرودگاه
٩٥٣٤١٥٤٦/ م

��= مغازه تجار
به مساحت ٢٠متر  به فروش 

می رسد. آدرس: سناباد
٠٩٣٦٤٢٢٤٤٦٥هنرمند

٩٥٣٥٤٠٧٥/ م

 ميدان حافظ،بازار بزرگ اطلس
Bواحد تجارى ١٧متر طبقه همکف

موقعيت مکانی عالی نقد،اقساط
 ٠٩١٥١٠١٥١٦٤

٩٥٣٥٠٤٠٨/ ق

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

٩٥٣٤٩٧٥٤/ م٠٩١٥١٠٠١٤٩٩ 

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

اول سرقفلی معاوضه و نقدى  
٠٩٣٩٥٢٢٧٦٩٢

٩٥٣١٩٥٠٤/ ف

�= باب مغازه سرقفل�
١٨,۵ متر تجارى دائم  حاشيه 

خيابان اصلی بين ۵٧ و ۵٩
٠٩١٢٢٩٩٤١٢٦

٩٥٣٥٢٤٩٢/ ف

 �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

خر�د و فروش باغ و و�ال

�خر�د و فروش تجار
�و ادار

معاوضه

٩٥٣٤٧١١٢/ ف

٩٥٣٥٢٢٠٥/ م




