
چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٢
٤٣

٩٥٣١٧٤٧٠/ پ

الماس �اران 
زعفرانيه 

ویال شهر
 درخت بيد- پاسارگاد

شاندیز- طرقبه- جاغرق 
باغ-ویال- آپارتمان 

٠٩١٥٣١٣١٣٥٢ 
 شهریارى   ٣٥٥١١١٧٥ 

الهيه
 زمين به باالترین قيمت خریداریم 

٩٥٢٩٠٩٣٠/ ف٠٩١٥٣١١٤٥٦٥

 $@ 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

٩٥٣٥٧٠٨٨/ ق

�Nزمين مل 
 روستاى بهار دور دیوار 

١٢٠متر تا٣٨٠متر 
٠٩١٥٨٩٩١٩٧٢ 

ميدان حجاب-فاز تجار'
٨۴ متر زمين تجارى مسکونی 

مترى ۵,۵٠٠ م
٣٦٢٢٧٥٦٢-٠٩١٥٥٢٥٤٨٨٥

٩٥٣٥٨٠٧٥/ ف

زمين ١٥٠٢متر 
 حاشيه جاده کالت مقابل کارخانه 

جامعه داراى سوئيت نگهبانی
٩٥٢٣٢١٩٦/ م٠٩٣٠٤٤٢٨٧٠٠ 

٩٥٣٠٨٥١٧/ پ

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

٠٩١٥٥٢١٣٧٨٧-٣٥٢٣٠٩٥١

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

 شاند$ز 
 ٢٠٠متر سنددار 

موقعيت عالی 
۴۵ ميليون نقد یا معاوضه با 

خودرو 
٠٩١٥٦٨٩٨١٠٠ 

مداح -دولت
٩٥٣٥٦٩٢٩/ ب

٥٫٥ هNتار زمين �شاورز' 
سند ۶ دانگ ملکی

 ٢٢ ساعت آب، مترى ٢٠ هزار تومان 
٩٥٣٥٦١٨١/ م٠٩١٥١١٧٤٠١٠

 الهيه
 سپاد 

خریداریم
٠٩١٥٣٠٨٤٧٣١ 

٩٥٢٠٠٦٩٦/ ق

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

بلوک
۵ - ۵/١  -٧ و ١١ 

بی واسطه 
  ٠٩١٥٣١٥٠٢٢٧
فرزان ٣٦٦١٧٧٧٥ 

٩٥٣٤٦٤٢٩/ پ

حاشيه شاند$ز
١٧٧١ متر ١١٠٠ متر

 پروانه ٢نبش
٠٩١٥١٠١٨٤١٠

٩٥٣٥٤٤٧١/ ف

$@ هNتار
 زمين �شاورز' 

سنددار با برق و آب دائمی 
قيمت  با  چاه  یا  رودخانه 
مناسب جهت پرورش ماهی 
نيازمندیم  مشهد  نزدیک 

٠٩٠٣٦٠٢٦٤٧٧
٩٥٣٥٨٤٢٦/ م

جلدt،صف� آباد 
 چاهشک ، راه آهن ، جهاد 

سنگ سفيد - خرید و فروش
٩٥٢٤٠٦٢٥/ ل٠٩١٥٣٠٠٨٣٢٩ 

هاشميه 
مترى   ١۴٠ واحد   ۴ متر   ٢١٠
سفت کارى شده داراى گواهی 
و  شهردارى  از  خالف  عدم 
داراى  و  کامل  حساب  تسویه 

وام ٣۵٠ ميليونی مشارکت 
٠٩١٥٢٠٣٨٣٠٠

٩٥٣٥٧٩٨١/ ب

٩٥٣٠١٣٩٥/ ف

شاند$ز- و$الشهر 
خرید، فروش، معاوضه 

زمين، باغ، ویال، زعفرانيه 
سوارکارى، جلدک 

الماس کاران ، درخت بيد
 دهنو   

دونده ٠٩١٥١١١١٢٠١

الهيه
با سند ملکی ١٠٠ متر
۵ ميليون به باال

 ٠٩١٥١١١١٨٧٧
٠٩١٢٨٩٣٠٠٢٣

٩٥٣٥٧٣٩٢/ ل

شاند$ز
اراضی استاندارى
 (گوهر بار پيشه) 

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

٩٥٣١١٣٣١/ ف

 �Nفروش $ا معاوضه زمين مل
آب  چاه  با  دیوار  دور  متر   ۶٠٠٠
اختصاصی شاهنامه ٣۵سند یک دانگ 

٩٥٣٥٨٤١٠/ م٠٩٠١٢٩٤٢٢٧٧

٩٥٣٢٥٠٣٠/ پ

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

٠٩١٥٦٢٦٢٥٨١

معاوضه 
تخصص ما فقط سجاد و احمدآباد 

بدون واسطه 
٩٥٣٥٨٥٥٢/ ف٠٩٣٣٥١٢٩٩٥٥

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

٩٥٣٢٥٢٦٨/ ق٠٩١٥٥١١٥٨٢٤

معاوضه 
 تخصص ماست

 افشين٠٩٣٠٠٩٨١٢٥٦
٩٥٣٢٠٤٠٠/ ق

فروش $ا معاوضه 
باغ تاالر 

 با درآمد عالی، شهرستان درگز
٩٥٣٥٦٣٨٤/ ق٠٩١٥٣٨١٢٧٣٦ 

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

زمين ٢٧٠ متر بناى دوبلکس 
٠٩١٥٣١٣٦٥٣٦

٩٥٣٤٩٨٣٥/ ف

معاوضه مل@ در منطقه آبNوه
با آپارتمان اول وکيل آباد 

قيمت کارشناسی
٠٩٣٥٤٦٩٦٧٣٠

٩٥٣٥٨٧٨١/ ق

ا�از$ون فور' ١٦٠٠ متر زمين 
باغی دور دیوار حاشيه ٢٠ مترى 
٢ نبش نزدیک حاشيه سنتو ٧١م 

٠٩١٢٢٨٠٠٣٢٤
٩٥٣٥٤٨٤٦/ ف

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

٩٥٣٥٢٦٧٦/ م٠٩٣٥٤٣٠٢٢٧٨

٩٥٣٣٦٤٨١/ ف

معاوضه مغازه 
(�يان سنتر١)

+١۵٠ م نقد می دهيم 
٢١ متر دور وید 

(قابل معاوضه با آپارتمان یا زمين 
یا خودرو یا آهن و ميلگرد)

 فی ۴۵٠ م

٣٨٨٣٠٠٠١

فروش باغ و$ال ٧۵٠ متر زمين
حدود ۶۵ متر بنا استخر دور دیوار 

و فنس درختان ۵ ساله ٧۵م
٠٩١٥٣٠٥٢٣٦٧

٩٥٣٥٦٣٠٨/ ف

٩٥٣٢٣٥٥١/ ق

باغچه ٩م
در منطقه تفریحی زرخوان

٠٩٣٠١١٠٢٣٠٠

شاند$ز
موقعيت ویژه ویالسازى

 امام رضا ٣
 ۵٧۵ متر زمين ١١٠ متر پروانه

 نقدى یا معاوضه
٩٥٣٥٧٧٩٤/ ف٠٩١٥١١١٦٩١٠

حاشيه جاده مشهد چناران
قطعات ٨٠٠ مترى دور دیوار 

داخل مجتمع آب ، برق ،معاوضه
٠٩١٥٣١١٥٢٩٥-٣٥٠٢٥٨٥٥

٩٥٣٥٠٤٣٦/ ل

گلبهار-٣٠٠٠مترزمين  
آب و موقعيت عالی فروش

 یا معاوضه با ماشين 
٩٥٣٥٢٠٣٤/ ش  ٣٨٣٢٦٨٦٨

حاشيه سيدان 
٢٢٠٠ متر باغ ویال بنا ٢١٠ متر ، استخر 

فضاسازى فوق العاده شيک و لوکس
٠٩١٥٥١٧٠٣٢٨ فی ۶۵٠ م 

٩٥٣٤٠٥٠٩/ م

آرامگاه فردوس� مار$ان
١٠٠٠ متر درختان ۴ ساله 

قطره اى و تانکر ٢نبش فی ٢٧م
٠٩١٥٨٠٩٧٢٤٩

٩٥٣٥٨٦١١/ ف

 �باغ فروش
قطعه باغ ۴٨٠٠ مترى واقع در باغ ۵ 
هکتارى دوردیوار حاشيه جاده قدیم 
بارور  ميوه  درختان  با  گلبهار  روبروى 
٧ ساله داراى برق و آب از چاه موتور 
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

باغ و و$ال
استخر  دوممر  دیوار  دور  ١٠٠٠متر 
ساله   ۵ نهال  بنا  ۵٠متر  آالچيق  و 

٠٩١٥٨٠٩٠٤٢٠شاهنامه ٣۶
٩٥٣٥٧٨٥٤/ م

�Nقطعه باغ مل @$ 
به  ميوه  نهال  و  استخر  داراى   
مساحت ٣٣٠٠متر و ٣ساعت آب 
ملکی لوله کشی شده دوردیوار به 
صورت کلی یا قطعات ١٠٠٠مترى 

و معاوضه با آپارتمان و خودرو
بلوارطوس، طوس ۶۵

کوشک مهدى

٩٥٣٥٤٥٥٧/ م٠٩١٥١١٥٨٩٤٣

شاند$ز
خرید فروش معاوضه زمين باغ ویال

اکرمی ٠٩١٥١١١٦٧٣٣
٩٥٣١١٣١٦/ ف

منطقه عسNر$ه 
قطعه ٢هزار مترى،داخل مجتمع  
آب،برق،گاز،دور دیوار درختکارى

٩٥١٠٨٨١٠/ پ٠٩١٥٥١٢٣٩٨١

٥٠٠ متر زمين
دور دیوار ١۵ دقيقه آب مدار ٧ 

روزى شاهنامه ٧۶
٩٥٣٥٨٣٧٦/ ف٠٩١٥٦١٣٢٢٤٢

�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

گراخ@ شاند$ز
مجوزهاى  با  ویال،  باغ  متر   ١٣٠٠

کامل فی ١۶۵ م نقد و اقساط
٠٩١٥٣١١٨٥١٢

٩٥٣٥٢٥٧٢/ ر

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

�يان سنتر $@
فروش یا معاوضه 
مغازه١۶مترطبقه٢

٠٩١٢٠٢٠٩١٠٥
٩٥٣٥٨٨٧٣/ ق

بازار بين الملل� سپاد
فاز ٣ دهنه ورودى ۶متر روبروى 

پله ها ۴۵ متر
٠٩١٥٤٧٣٨٣٩٣

٩٥٣٥٨٢٣٤/ ق

�انبار موادغذا$
١١٠٠متر+ ٢٠٠متر فضاى ادارى

کارخانه  مقابل  کالت  جاده  حاشيه 
٠٩٣٠٤٤٢٨٧٠٠ جامعه

٩٥٢٣٢١٨٥/ م

حاشيه جاده شيرحصار 
٢٢٠ متر٨ دربند مغازه، باسکول 

ساختمان مسکونی 
٣٧٦١٤٤٤٦-٠٩١٥١١٥١٧٦٤

٩٥٣٥٤٦١٧/ ف

 مغازه ٦٠متر
 داراى ١٢٠متر تجارى دائم ١٣۴متر 
مطهرى  در  واقع  ملک  پشت  انبار 

٠٩٣٠٤٤٢٨٧٠٠ شمالی یک
٩٥٢٣٢١٧٥/ م

فروش واحد، مناسب دفتر 
�ار $ا مطب در پاستور  

٠٩٣٥٦١٧٢٠٠٩
٩٥٣٥٥٦٤٤/ ق

 فروش $@ دستگاه 
ساختمان 

 تحقيق و توسعه 
شرکت شهد ایران

 در سه طبقه با ٢٧١,۴٨ متر مربع 
زمين و ٣۶۵ متر مربع بنا که گواهی 
به  صنعتی  واحد  ساختمان  پایان 
 ١٣٩٣,٨,٢۶ -٩٣٠٣۶ شماره
خراسان رضوى را دریافت نموده 

است واقع در شهرک صنعتی 
فناورى و صنایع غذایی قطعه 

شماره یک می باشد 

٣٦٥١٤٣٠٠ 
٩٥٣٥٨٥١٨/ م

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

اول سرقفلی معاوضه و نقدى  
٠٩٣٩٥٢٢٧٦٩٢

٩٥٣١٩٥٠٤/ ف

دفتر�ار' 
جنب دادگستر' مدرس

موقعيت عالی، پارکينگ 
اختصاصی، سرایدارى، 

سالن انتظار قيمت مناسب

٠٩١٥٥١١٤١٤٣
٩٥٣٥٣٨٩٦/ ف

١٣٥ متر مغازه تجار' 
دائم حاشيه بلوار صادقی 

١,٨٠٠ ميليارد نقد یا معاوضه
٣٨٩٣٤٠٩٥-٠٩٣٨٨٠٠١٣٤١

٩٥٣٥٨٠٦٤/ ف

� در حاشيه Nمل
پيروز'

مساحت ٢۴٠ متر با ٢٠ متر 
تجارى دائم و ٢٢٠ متر تجارى 
موقت با ۵ سقف پروانه تهاتر
 می گردد با یک واحد آپارتمان

 ٢٠٠ متر به باال و الباقی نقدى 
٠٩١٥١١٦٤٥٤٠

٩٥٣٥١٩٢٧/ پ

نيازمند$م
خيابان  حاشيه  تجارى  واحد  یک 
تا  مطهر  حرم  فاصل  حد  رضا  امام 

٠٩١٥٠٢٩٤٦٧٦ميدان برق
٩٥٣٥٨٩٤١/ ب

مصل�١٥ تجار' ٢٣٠متر
سند ملکی ٢١٠ مترزمين 
دوميلياردو پانصد معاوضه
لرد ٠٩١٥٦٥٤٢٠٠١

٩٥٣٥٨٢٠٤/ ق

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

٩٥٣٤٩٧٥٤/ م٠٩١٥١٠٠١٤٩٩ 

فروش $ا معاوضه
٢۴ متر تجارى در قطب اقتصادى مشهد 

(بازار بزرگ فردوسی، چهارراه 
خسروى)

 با امکانات مستقل پارکينگ 
داراى رهن باال

 با شرایط پرداخت عالی 

گرایلی ٠٩١٥٣١٠٨٦٢٤
٩٥٣٥٨١٨٧/ ر

٩٥٣٠٤٠٢٧/ ف

بلوار صبا 
٢۵٠ متر زمين 

 آب ، گاز ، تلفن ، 
برق ٣ فاز 

 با ۵٠ متر سوئيت 
٠٩١٥٥١٣٩٨٨١

فروش 
مغازه

در نزدیکترین 
مجتمع تجارى
 به حرم مطهر

( با شرایط ویژه) 
آماده تحویل 

٢۵% نقد الباقی 
اقساط ۴٨ ماه

٣٨٠٨٣٦١٢
٠٩٠٢٥١٣٨٠٨٣

٩٥٢٨٦٣٠١/ ق

�مغازه فروش� توافق
کارگاهی به متراژ ٩٠متر 

اجاره - رهن
٩٥٣٥٦٥٧٢/ م٠٩١٥٣١٠٨٠١٣

٢باب مغازه 
هرکدام۴٠متر،با سند ملکی

در موقعيت عالی،زیر قيمت بازار
٩٥٣٥٧٨٥٧/ پ٠٩١٥٣٢٢٣٠٦٦

بين چهارراه خيام و 
 �ميدان فردوس

١٩ متر تجارى سند ششدانگ 
٠٩٣٠٧٢٨٩١٠١

٩٥٣٥٥٧٤٣/ 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

 �� فروش� تجار' مسNونNمل
١٣٠ متر تجارى نمایشگاه ١٧٠ متر 

مسکونی خيابان گاز بين ١٣و ١۵ 
٠٩١٥١١٥٦٧٦٣ ،٣٢٧١٠٩٠١

٩٥٣٥٦٥٨٨/ ط

فروش فور'
 ٢۴ مغازه  سر  به  سر  معاوضه  یا 

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

فروش $ا معاوضه با خودرو 
چهارراه ابوطالب، بازار بزرگ 

برجيس طبقه اول قيمت توافقی 
٠٩١٥١٠٩٢٤٩٩

٩٥٣٥٤٨١٦/ ف

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

٩٥٣٥٤٢١٨/ ل٠٩١٥٩٠٠٤٠٠٧

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

٠٩١٥١٠٤٤٦٣٥فرودگاه
٩٥٣٤١٥٤٦/ م

١٫٨ �فالح� ١ فالح
٢٢ متر تمام تجارى فی ١۵٠ م 

٠٩٣٩٠٢٥٠١٠٦
٩٥٣٥٥٩٩٢/ 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

 فروش مغازه ٢٣متر' 
 تجارى دائم، خواجه ربيع، بهمن 

manishen.com موقعيت عالی
٩٥٣٥٨٨٨٧/ م ٠٩٣٧٨٥٣٧٤٨٦

 �قيمت استثنا$
۴۵ مترتجارى دائم+ ٨۵ متر 

مسکونی حاشيه کفاش، سه راه تورج 
٠٩١٥٥٠٧٩٢٧٥

٩٥٣٥٤٨٨٧/ ر

خر$د و فروش باغ و و$ال

خر$د و فروش تجار'
و ادار'

معاوضه

٩٥٣٥٨٣٣٤/ ف


