
سه شنبه ١٦ شهريور ١٣٩٥ ، شماره ١٩٣٤٧
٤٠

٩٥٠٩١٣٥٠/ پ

فروش اقساط� �ا معاوضه
عسگریه

 ٧٠٠متر زمين- ١٣٠متر بنا 
سقف شيروانی- ميز بيليارد 

فوتبال دستی-نهال کارى شده 
حفاظ کمانی-آشپزخانه -حمام- کف 
موکت باربيکيو-استخر-سنگ فرش

 برق کشی کامل- آب مدار 
٠٩١٥١٠١٦٠٢٣

٣٨٦٩٨٣٢٢ 

باغچه٩م
۴٠٠متر داخل مجتمع باسند زیرفی

٩٥٠٥٢٧٩٩/ ق٠٩٣٠١١٠٢٣٠٠

١٠٠٠ متر باغ با ١٧٠ متر 
داراى  استخر  و  شيک  مسکونی  بناى 
آب چاه، از اراضی شاندیز فی ٣۵٠ م

٠٩١٥٠٧٧٨٠٧٥  قابل معاضه
٩٥١٧٩٦٩١/ م

محمودآباد  فروش� استثنا�� 
 ٨٠٠متر زمين١۴٠متربنافول 

مشجرسنددارقيمت توافقی
ابراهيم� :٠٩١١١١٤٠٨٨٥

٩٥١٧٣٠٦٤/ ت

نور-محمودآباد-نوشهر
ویال تریبلکس با اقساط ١۵ماهه

خانم راد 
٠٩١٩٦٧٧٨٦٢٢

٩٥١٦٧٨١٨/ ق

�باغ ٢٠٠٠متر
دور دیوار، درخت ۵ ساله 

تاک انگور، بنا، استخر،  لوله کشی 
قطره اى، دو سهميه آب در هفته 

بعداز پيچ ساغروان، جاده دولت آباد 
۵ کيلومترى جاده آسيایی 

فی ١۴٠م تا۴٠م معاوضه با خودرو 
٠٩١٥١١٥٤٣٢٥

٩٥١٨٢٨٥٣/ ق

 �فروش فور
 مهمانپذ�ر نزد�@ به حرم مطهر

٩٥١٨٣١١٢/ م ٠٩١٥٩٧٥٤٣٠٦

٩٥١٧٧٩٦٣/ م

تاالر و رستوران 
فروش�  

 ١١۶٠ متر تجارى دائم 
+ یک واحد آپارتمان 

مسکونی
 فی ٣٨۵٠ م نقدا 

٠٩١٥١٤٢٢٠٩٩ 

٩٥١٧٦٦٧١/ م

مغازه ١٥٫٧٠ متر 
١٧ شهر�ور برج آسمان ١ طبقه ١+ 

 

٠٩١٥١١٥٧١٥١

 سر قفل� مغازه
 به مساحت ٧٣ متر 

 حاشيه بلوار سازمان آب 
جهت دفتر هواپيمایی و سایر 

مشاغل، تجارى دائم زیر 
قيمت کارشناسی

 فروشی یا تعویض با ملک
٠٩٠٣٢٥٤٠١٣٥ 

٩٥١٧٩٢٦٠/ م

مل@ تجار� مسNون� حاشيه
متر   ١١٠ مغازه   متر   ١٠۴ معلم 
مسکونی ٣٠متر حياط سند ششدانگ 

٠٩١٥٣٢٥٣٢٣٤ملکی 
٩٥١٨٢٦١٥/ ف

�@ باب مغازه طال 
و جواهر فروش�
 با کليه امکانات واقع 

دربهترین منطقه
شهرک غرب(قاسم آباد)

نبش چهارراه ورزش 
جهت فروش،اجاره یا 

معاوضه با خودرو یا ملک
ساعت تماس١٧الی٢٢
٠٩٣٦٠٤٠٢٠٤٣

٩٥١٧٣٨٣٢/ د

معاوضه �ا فروش 
یک باب مغازه 

جنب حرم مطهر متراژ ٢٢ متر 
و یک واحد آپارتمان فرامرز ٩ 

متراژ ٢٠۵ مترى فول 
امکانات معاوضه می شود 
با ملک ٢۵٠ مترى تراکم 

زیاد در محدوده 
(فرامرز، مهدى، رسالت، 

معلم و امامت) 
٠٩١٢٥٨٨٨٥٠٨

٩٥١٧٨٥٣٩/ م

 فروش - معاوضه با ماشين 
�سرقفل� ٣٣ متر مغازه تجار
 بازار حافظ بورس مواد غذایی مصلی 

١٢٠ م ٠٩١٥١٠٠٠٠٧٥
٩٥١٦٧٨٨٦/ ف

بلوار پيروز� ميدان حر
فروشی ٢٠ متر مغازه 

محمدى ٠٩٣٧٧٣٣١٢٥٢
٩٥١٨٢٧٣٢/ ف

�رضاشهر ٣٠ متر
 تجار� دائم 

٧ متر حاشيه نبش چهارراه 
دونبش بسيار شيک 

فول امکانات 
مترى ١۴,٩٠٠ م 

٠٩٠١٦٣٧٩٩٧٧
٩٥١٨٠٠٧٣/ م

هاشميه 
مغازه تجارى ،فروشی

 ٧۵ متر، ملکی 
٠٩١٥٩١٥٢٧٥٦

٩٥١٨٣٢٦٩/ پ

گلبهار 
قطعات زمين تجارى
 با پروانه ساخت از 
١٠٠ م تا ۴٠٠ م 
 ٠٩١٥١٨٢٥٢٥٧

٣٨٣٢٥١٢٨
٩٥١٨٣٥١٧/ ش

مغازه تجار� سرقفل�
٣۵ متر همکف

٣۵ متر بالکن تجارى 
٣۵ متر زیر زمين 
انبارى فروش یا 

معاوضه
٠٩١٥٨١٤١٣٩٥

٩٥١٨٢٨٣٠/ ق

 �Nسرقفل� مل
ابتدا� خيابان سرخس 

۴۵٠ مترداراى ٢سالن 
و یک انبارى برق ٣ فاز 

فروش
٠٩١٥١١٥٣١٨٦

٩٥١٧٠٢٥٠/ ف

٩٥١٧٦٨٠٢/ ف

١٧ شهر�ور - آ2سون
١٢ متر - یک باب مغازه 
طبقه ٣+ ١٢ متر- آبی 

٠٩١٥١١٣٥٣٥٩

فروش هتل آپارتمان 
بسيار لو2س و نوساز

۴٠٠ متر زمين ١٣۵٧ متر زیربنا 
در ۴ طبقه داراى ١۶ سوئيت 

یک خواب، پارکينگ، رستوران، 
البی، الندرى، خانه دارى مجزا 

زیرقيمت کارشناسی 
شرایط بسيار ویژه

٣٨٥٣٤٧١٠-٠٩١٥٥٠٤٧٦٦٥
٩٥١٧٨٣٠٤/ ف

فروش �ا معاوضه
 رهن و اجاره

سجاد پاساژ بارساوا طبقه ٢
٠٩١٥٣٠٤٣٤١٢

٩٥١٨٠٤٢٨/ ف

خر�د �ا اجاره 2ليني@ 
فيز�وتراپ� نيازمند�م  

٠٩١٥٣١٧٩٣٦٨ 
٩٥١٨٣٦٣٥/ ب

�فروش فور
یک دربند مغازه حاشيه شيرازى 

نزدیک حرم ١۴ متر
٣٢٢٣١٨٢٨

٩٥١٨٢٥٠٠/ ف

٩٥١٧١٧٩٨/ ف

بازار سپاد - مجتمع 
لو2س طال�� ( نو�د)

فروش فورى 
ملک تجارى

 طبقه همکف ٣٠ متر 
کف ١٠ متر بالکن 

نقد یا معاوضه 
٠٩١٥٣٠٦٦٠٢٩

معاوضه  �ا  فروش 
با آپارتمان �ا منزل

دوطبقه  در  مترى   ۶٠ مغازه 
اضافه  به  دائم  تجارى  متر   ١٢٠
انبارپشت مغازه سند مسکونی به 
بازسازى  مربع  متر   ١٣۴ مساحت 
شده در مطهرى شمالی ١ پالک ٩٨
 ٠٩١٥٣١٥٥٨٧٧

٩٥١٦٥٧١٦/ م

٩٥١٧١٧٩٩/ ط

�فروش فور
حاشيه خيابان گاز. ملک تجارى-مسکونی
١٣٠مترتجارى نمایشگاه-١٧٠متر مسکونی

٠٩١٥١١٥٦٧٦٣
٣٢٧١٠٩٠١

٩٥١٧٨٦٧٦/ پ

مغازه فروش� بهتر�ن موقعيت
بين هاشميه وهنرستان٢٠مترتجارى 

دائم،سند شش دانگ ملکی ۶۵٠م
٣٨٨١٥٢٢٧

٠٩١٥٥١٩١٨٢٧

تجار� دائم 
اندیشه زیر فی منطقه متراژ مختلف 

سند ملکی تجارى دائم فروش یا 
معاوضه   ٠٩١٥٥٧٣٦٤٦٠

٩٥١٨٣٢٤١/ ف

 ٣٠متر مغازه تجار� دائم
 سرقفلی موقعيت عالی حاشيه حرعاملی
 بين مجد و ميدان ابوطالب فی ٣٠٠م

٩٥١٨٢٢٣٤/ م ٠٩١٥٩١٦٨٨٥٢

� �@ باب مغازه تجار
 به مساحت ٢٠متر واقع در مجتمع 
فروشی  سنایی  خيابان  سبحان 

٠٩١٥٧٧٧١١٣٩ مترى ١٠م
٩٥١٧٩٩٨١/ م

�خر�د و فروش تجار
�و ادار

٩٥١٧٣٢١٦/ ف٩٥١٧٢٧٥١/ ف

٩٤٤٨٧٧٥٧/ م


