
دوشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٠
٤١

�فروش فور
منزل ۶۵ متر در ٢ طبقه زیر بنا 

کل ١١٠ متر امتيازات گاز و برق 
و تلفن جدا آب مشترک 

سرویس ٢ عدد مجزا واقع
 در شهرک شهيد رجایی حر ١٣ 

کوچه ٧ فی ٩٧ م 

٠٩٣٧٤٣١٠٦٠٧
٩٥٣٥٦٤١٦/ ف

و�ال��
١٧٥متر

٢طبقه،سه راه اندیشه
فول،لوکس

٠٩١٥٠٥٤٨٤٧٤
٩٥٣٥٢٨٧٧/ پ

آبLوه- ا�رج
ویالئی قابل سکونت 

١٢۵متر زمين 
بازسازى شده

 ٢٢۵ مترزیربنا در ٣طبقه 
بدون واسطه 

٠٩١٥٣١٣٤٠٠٦
٩٥٣٥٠٤١٤/ ق

حاشيه سجاد
۴٢٠متر، عرض ١۵، 

نقدى یا معاوضه با 
آپارتمان بهترین نقطه 

سجاد بی واسطه 
٣٨٧٠٤٧٢٤

هيراد ٠٩١٥٤٣٩٦٦١٠
٩٥٣٥٣٧٢٠/ د

فLور� ٦٢ - و�ال�� استثنا��
قابل نشيمن طبقه اول ١٣٨ متر 

طبقه دوم ١۴٨ متر 
٠٩١٥١٠٩١١٥٦

٩٥٣٥٤٧٥٦/ م

بلوار و3يل آباد-دادگر
٢٠٠ متر زمين ٢٠×١٠ شمالی 

تراکم زیاد ١٧٠ متر بنا 
دو طرف ملک ساخته شده

 MDF ، ۶ دانگ ملکی ، سراميک 
فی ۶٩٠ م

 ٣٥٠٩٩٠٩٠
٠٩١٥١٠٠١٠٦٠

٩٥٣٥٦٧٩٥/ ل

حاشيه هاشميه
ویالیی ٣۵١مترى سردونبش ٢٧متر 

حاشيه استثنایی بی واسطه
٠٩١٥٦٦١٧٠٢١غفورى

٩٥٣٥٦٩٠٢/ ب

مل= آباد- هوشيار
٢۵٠ متر، تراکم کم ، ٣ واحد مستقل

٠٩١٥٠٧٠١٠٠٥ َملک
٩٥٣٥٦٦٢٩/ ر

و�ال��-اول فالح�
٣٠٠ متر شمالی ، ششدانگ 

بدون واسطه ۵٣٠ م
حقيقی    ٠٩١٥١١١١٨٧٧

٩٥٣٥٦٢١٧/ ل

اوا�ل هاشميه 
۵٠٠متر.بناى کلنگی.مناسب 

ساخت و ساز 
٠٩١٥٦٩٧٩٠٠٧ اسماعيلی

٩٥٣٥٥١٠٧/ ق

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

ميدان شهدا 
عبادى ٧ دونبش کلنگی ٢۴۵متر 
مترى ٢م    ٠٩٣٨٠٧٥٠٠٣٨

٩٥٣٥٦٦٤٦/ ف

رباط سفيد
منزل ویالیی ۴٠٠ متر آشپزخانه 
mdf گاز هود موکت کاغذ دیوارى 

٠٩١٥٥٠٥٢١٧٢و درختکارى
٩٥٣٥٦٤٧٢/ ف

زمين ٣٠٠ متر
 با ١٢ متر حاشيه

 اعيان ٧٠٠ متر 
در شش واحد آپارتمان

 با سندهاى مجزا 
ناصرخسرو ٢٣ چهارراه چهارم 

سمت چپ پالک ۵۴
تلفن ٠٩١٥١١٥٧٨٠٧ 

٩٥٣٥٦٠٥٣/ م٣٨٤٦٥٦٦٤

�و�ال�� ١٢٥ متر
سند ۶ دانگ ملکی ، پشت فرهنگ
 فروشنده واقعی ، بازسازى لوکس

٠٩١٥٤٠٦٠٠٦١
٩٥٣١٠٧٢٥/ ل

فروش�
خيابان دانشگاه خيابان 

سجادى پالک۴
منزل ملکی، کلنگی قابل 

سکونت به مساحت ۴۴٢ متر
تلفن : ٣٦٠٨٤٣٢٢

موبایل: ٠٩١٢٧٥٠٠٠٨٦
٩٥٣٥٥٦٧٧/ ق

 و3يل آباد 
صدف

 زمين -١۶١متر
 سند ششدانگ ملکی
 با پنج سقف پروانه 

هرطبقه ١٣۴متر 
نقدى ٧٠٠م- معاوضه 

 صدف ٩ پالک ۴٧
٠٩٣٠٣٠٤٢٤٣٠ 

٩٥٣٥٤٩٨١/ ق

 امامت 
 ١٠٠٠متر

 پروانه ساخت 
 ٠٩١٥٢٤٧٤٦٥٢

٩٥٣٥٥٤٢٩/ ب

دانشجو ٨
۵١٠ متر با ۵ سقف پروانه شمالی 

فی ٢,١٠٠ ميليارد بی واسطه
٣٦٠٤٧٣١٨-٠٩١٥١١٠١٤٦٦

٩٥٣٥٥٧٥١/ ف

فروش� �ا معاوضه 
منزل ویالیی،١٨١مترى

٢طبقه مستقل
جنوبی،نما سنگ

واقع در خيابان امام خمينی
مترى ٣/٢۵٠ م

٠٩١٥١٦٧٢٠١٤
٩٥٣٥٦٠٣١/ پ

امامت تا دانشجو
ویالیی شما را نقدا خریداریم 

عمارت قربانيان
٣٦٠٧٦٦٠٠

٩٥٣٤٩٠٦٩/ ل

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

٤٤٠ متر سوران ٣٠ م 
١٠٠٠ متر 3اهو ٣٠ م 

١٠٠٠ متر رضوان ١٠٠ م   معاوضه
٠٩١٥٢٠٦٢٧١٢ با خودرو 

٩٥٣٥٤٦٢١/ 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

زمين ٢٣٠متر 
خيابان  در  واقع  حاشيه  متر   ٨,٣٠ با 
١٠مترى، توس ٣٣ با سند دفترچه اى

 فی ٣۵ م ٠٩١٥٤٢١٤٢٨٦
٩٥٣٥٦٠٧١/ ف

حاشيه بلوار شاهنامه
٣٣٠ متر مساحت ١١ متر حاشيه

٠٩٣٦٨٩٤٦٤٨٩
٩٥٣٥٥٩٣٣/ م

زمين- سند ت= برگ-بعد از بلوار
هزار   ۵٠ مترى  مهدیه  و  الهيه 

٠٩١٥٨٨٢٧٣٦٩تومان به باال
٠٩١٥٤٠٢٧٨٢٩

٩٥٣٥٥٣٨١/ م

٩٥٣٠١٣٩٥/ ف

شاند�ز- و�الشهر 
خرید، فروش، معاوضه 

زمين، باغ، ویال، زعفرانيه 
سوارکارى، جلدک 

الماس کاران ، درخت بيد
 دهنو   

دونده ٠٩١٥١١١١٢٠١

 الهيه
 سپاد 

خریداریم
٠٩١٥٣٠٨٤٧٣١ 

٩٥٢٠٠٦٩٦/ ق

زمين ٣٦٤ متر مربع
(١۴۴ متر تجارى) واقع در امام خمينی 
٨٨  سر ٢نبش ٠٩١٥٥١٥٧٠١٤

٠٩١٥٣٠١٢٧١٦   
٩٥٣٥٢٦٠٣/ ف

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
 �٥٫٥ هLتار زمين 3شاورز

سند ۶ دانگ ملکی
 ٢٢ ساعت آب، مترى ٢٠ هزار تومان 

٩٥٣٥٦١٨١/ م٠٩١٥١١٧٤٠١٠

٩٥٣١٧٤٧٠/ پ

الماس 3اران 
زعفرانيه 

ویال شهر
 درخت بيد- پاسارگاد

شاندیز- طرقبه- جاغرق 
باغ-ویال- آپارتمان 

٠٩١٥٣١٣١٣٥٢ 
 شهریارى   ٣٥٥١١١٧٥ 

امامت جالل 
زمين ٢۵٠متر دوممر ٧۵٠م 

بی واسطه 
٣٦٠٤٧٣١٨-٠٩١٥١١٠١٤٦٦

٩٥٣٥٥٧١٩/ ف

٩٥٣٣٢١٩٧/ ف

الهيه- سپاد 
صفی آباد، جلدک، چاهشک 

خرید، فروش 
٣٥٣١٢٢٢٦-٠٩١٥١٥٨٢٨١٢

جلدt،صف� آباد 
 چاهشک ، راه آهن ، جهاد 

سنگ سفيد - خرید و فروش
٩٥٢٤٠٦٢٥/ ل٠٩١٥٣٠٠٨٣٢٩ 

حاشيه شاند�ز
١٧٧١ متر ١١٠٠ متر

 پروانه ٢نبش
٠٩١٥١٠١٨٤١٠

٩٥٣٥٤٤٧١/ ف

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

پنجتن، ابتداى جاده امرغون
٠٩٣٦١٢٧١٠٧٤

٩٥٣٥١٣٩٩/ ف

 سراسر  
الهيه- سپاد
خریدار نقدى به فی روز و کارشناسی

تختی ٠٩١٥٥١٣٩٢٥٠
٩٥٢٩٧٤٢٣/ ق

٩٥٣٤٧٤٦٢/ خ

شاند�ز
اراضی ششدانگ استاندارى 

با پروانه و امکانات و
سایر تعاونی ها
خرید و فروش

امانی ٠٩١٥٥١١٧٦٦٤ 
٠٩٠١٦٣٦٢٠٤١

زمين فروش�
محدوده آرامگاه فردوسی

 ۵٠٠ و ١٠٠٠ مترى
 دور دیوار با نهال ٣ ساله 

آب پروانه دار 
مترى٣٠   هزار تومان

٠٩١٥١١٠١٩١١
٩٥٣٥٤٥٧٦/ م

هاشميه-٢٢٥متر
زمين،۵سقف پروانه،فروش معاوضه 
مشارکت،۶٢٠م موارد مشابه موجود
نورى ٠٩١٥٤٠٥٠٢٣٦

٩٥٣٥٥٧٩٥/ پ

هاشميه ٨٧
زمين با موقعيت فوق العاده

 ٢٠٠ متر تراکم کم 
با پروانه ۴٧٠ م مقطوع

 فقط خریدار واقعی
٠٩٣٠٦٠١٥٧٣٨

٩٥٣٥٥٧٩٧/ ل

٢٠٠٠ متر زمين - پيچ ساغروان 
چاه سادات، اراضی فرهنگيان 

ناحيه ٣ مشهد، فی ٣۵ م 
٠٩١٥٥١١١٩٦٧

٩٥٣٥٤٧٣١/ م

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

بلوک
۵ - ۵/١  -٧ و ١١ 

بی واسطه 
  ٠٩١٥٣١٥٠٢٢٧
فرزان ٣٦٦١٧٧٧٥ 

٩٥٣٤٦٤٢٩/ پ

توس ٩١
قطعه دوم ، ٢ نبش ، ١۵٠٠ متر

٠٩١٥٥١٧٤٢٩٢ فورى
٩٥٢٩٧٥٢٥/ ل

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

با پروانه، ششدانگ فی ١٣۵م
٠٩١٥٢٠٢٨٥٠٠

٩٥٣٤٩٦٢٩/ ف

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

هاشميه ٨٩
قطعه دهم ٢٠٠ متر شمالی

 سند ششدانگ ملکی،فی ۴۶٠ م
٩٥٣٣٥٥١٦/ ل٠٩١٥١١٠٩٣١٦

١٤٠٠ متر جاده 3اهو
روبروى هاشم آباد، منطقه ویالسازى 

سند مادر اوقاف  ٣۵ م 
٩٥٣٥٥٩٠٧/ ر٠٩١٥٥١٣٠٣٢٥

شاند�ز
اراضی استاندارى
 (گوهر بار پيشه) 

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

٩٥٣١١٣٣١/ ف

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

٩٥٣٠٨٥١٧/ پ

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

٠٩١٥٥٢١٣٧٨٧-٣٥٢٣٠٩٥١

 �= قطعه زمين
۴٠٠٠مترمربع  مساحت  به   
پشت آرامگاه فردوسی یک طرف 
چاه  آب  گلخانه-  مجوز  دیوار- 
و  امتياز  با  دسترس  در  برق  و 
سود  با  ١,۵ميليارد  وام  موافقت 

۴درصد- قيمت توافقی
٠٩١٥٣٠٩٠٦٢٠ 

٩٥٣٥٥٥٦٤/ م٠٩١٥٥٠٨٠٧١٤

٩٥٣٢٥٠٣٠/ پ

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

٠٩١٥٦٢٦٢٥٨١

الهيه- سپاد
خریدار زمين ١۵٠متر مشاع

٠٩١٥٩١٣٥٢٦٥
٩٥٣٠٧٥١٥/ پ

تهران - فرحزاد 
ميدان بهرود ٢۵ هکتار زمين 

کشاورزى
٩٥٣٥٥٤٩٧/ ف٠٩٣٧٥٢٤٨٦١٩

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

٢ یا ٣ یا ۶ دانگ و باقيمانده ١٧۶
٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢

٩٥٢٨٣٤٦٧/ ل

شاند�ز 
خرید و فروش 

تعاونی ها ارگانها باغ وویال
٩٥٠٩٠١٩٠/ پ٠٩١٥٥١٨٤٩٦٨

 الهيه
 سپاد

زمين تخصص ماست
٠٩١٥١٠٠٤٤٢٦

٩٥١٧٠٠٦٢/ ق

قطعه زمين 
فروش� 

١٢٠ متر 
مفتح، نزدیک بازار فردوسی

 ملکی سند شش دانگ 
٠٥١٣٢٧٢٩٩٨٩

٩٥٣٣٢٢٢٦/ م

٩٥٣٢٥٨٤٢/ ق

 الهيه
مجيد�ه

سپاد
خریدار واقعی

زمين
٠٩١٥١١٤٠٠٦٠
افشين٣٥٢٣٩٩١٩

بلوارهنرستان ٥
٩٠٠ متر جنوبی 

ابعاد ٢٠×٤٥، پروانه 
مسكونی، بهترین كوچه 

در منطقه
٠٩١٢١٤٤١٠١٢

٩٥٣٥٤٤١٠/ ق

3اهو (شهرt برق)
٢ قطعه ٨٠٠ مترى سنددار - آب 
و برق آسفالت ( هرقطعه ۵۵ م ) 

٣٨٨٣٠٠٠١
٩٥٣٣٦٥٠٩/ ف

چهارراه اند�شه و چهارراه
شاهد ۶٠ -٢ منزل ١٠٠ مترى ٣ 
یا  ویالیی  منزل  با  معاوضه  خواب 

فروشی ٠٩١٥٥٢٣٤٨٤٢
٩٥٣٥٦٣١٥/ ف

مغازه در چهار طبقه 
نبش مجتمع جنت در ٢ طبقه ٢۴ متر با 
ویترین معاوضه با آپارتمان و باغ ویال 

فی ٢۵٠ م ٠٩١٥٣٠٢١٢١٥
٩٥٣٥٦٣١٩/ ف

�معاوضه فور
دیوار  دور  باغی  زمين  متر   ٨۵٠
معاوضه   ٣۶ سنتو  حاشيه  نزدیک 

٠٩١٢٢٨٠٠٣٢٤با خودرو
٩٥٣٥٤٨٨٩/ ف

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

٩٥٣٥٢٦٧٦/ م٠٩٣٥٤٣٠٢٢٧٨

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

زمين ٢٧٠ متر بناى دوبلکس 
٠٩١٥٣١٣٦٥٣٦

٩٥٣٤٩٨٣٥/ ف

معاوضه 
 تخصص ماست

 افشين٠٩٣٠٠٩٨١٢٥٦
٩٥٣٢٠٤٠٠/ ق

چهچهه-٢٠٠٠متردورد�وار
 درختان١٠ساله ميوه استخر١ساعت 
آب مدارتانکر سيستم قطره اى ٢۵٠م

٩٥٣٢٥٢٦٨/ ق٠٩١٥٥١١٥٨٢٤

فروش �ا معاوضه 
باغ تاالر 

 با درآمد عالی، شهرستان درگز
٩٥٣٥٦٣٨٤/ ق٠٩١٥٣٨١٢٧٣٦ 

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

٩٥٣٥٥٨٤٨/ م٠٩١٩٤٠٨٤٢٥٢

شاند�ز
خرید فروش معاوضه زمين باغ ویال

اکرمی ٠٩١٥١١١٦٧٣٣
٩٥٣١١٣١٦/ ف

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

کامل فی ١۶۵ م نقد و اقساط
٠٩١٥٣١١٨٥١٢

٩٥٣٥٢٥٧٢/ ر

٩٥٣٢٣٥٥١/ ق

باغچه ٩م
در منطقه تفریحی زرخوان

٠٩٣٠١١٠٢٣٠٠

حاشيه جاده مشهد چناران
قطعات ٨٠٠ مترى دور دیوار 

داخل مجتمع آب ، برق ،معاوضه
٠٩١٥٣١١٥٢٩٥-٣٥٠٢٥٨٥٥

٩٥٣٥٠٤٣٦/ ل

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

٩٥١٠٨٨١٠/ پ٠٩١٥٥١٢٣٩٨١

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

حاشيه سيدان 
٢٢٠٠ متر باغ ویال بنا ٢١٠ متر ، استخر 

فضاسازى فوق العاده شيک و لوکس
٠٩١٥٥١٧٠٣٢٨ فی ۶۵٠ م 

٩٥٣٤٠٥٠٩/ م

 باغ بادرختان٥ساله ميوه
٧۵٠متر،سنددار،پيچ ساغروان 

کاهو ،داخل مجموعه،آبيارى قطره اى
٠٩١٥٥١٧٢٨٤٨ 

٩٥٣٣٢٤٢٦/ ق

رباط سفيد
 باغ فروش� 

ساله   ٧ ميوه  درختان  با  ١۵٠٠متر 
پشت زائرسرا ٠٩١٥١١٧٤٢٩٢

٩٥٣٥٦٢٣٧/ ف

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

خر�د و فروش باغ و و�ال

زمين

معاوضه


