
يكشنبه ١٢ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٧
٣٥

قابل توجه پزشLان 
تعدادى آپارتمان در بهترین موقعيت 
فر  به  مطب   جهت  آباد  وکيل  مکانی 
٠٩١٥٣٢٢٣٥٤٤ رسد  می  وش 

٩٥٢٩٦٥٠٩/ ف

گلشن ١٥٥ متر 
٢ نبش طبقه ۴ سرما و گرما

 چيلر -فی ٧١٠ م 
٩٥٢٩٦٤٦٤/ پگرگانی ٣٨٨١٨٤١٢

٩٥٢٩٣٢٧٠/ م

 فردوس� - رسالت 
٢٠٠متر  ٣خواب صفر(ف�٦١٠م)  

عاقبتی ٠٩١٥١١٥٣٠٦٤ 

احمدآباد - باب=
٢٣٠ متر ٣خوابه الکچرى 
با ویو استثنایی هتل هما 

البی و سالن اجتماعات 
بدون واسطه

٠٩١٥٣١٣٠٢٩١ دالرام 
١-٣٨٤٦٣٨٧٠

٩٥٢٩٥٦٥٠/ ف

دانشجو 
 ١٨٠متر 

با بهترین نقشه و متریال 
قيمت استثنایی 

(بی واسطه )  
شيرازى ٠٩٣٥٦٠٠٨٥٠٩

٩٥٢٩٥٦٢٤/ ب

 گلشن 
 ١٨٠متر، لوکس وفول امکانات

طبقه پنجم، البی، مجموعه آبی
نگهبانی، روف گاردن 

امکانات برج، معاوضه با باغ ویال
و خودرو 

حيدرى ٠٩٠١١٢١١١٠٥ 
٩٥٢٩٥٦٢٣/ ب

آپارتمان 
هنرستان 
٢٢٨ متر، فول 

صفر، نورگير عالی 
٠٩١٥٣٠٤٨٤٣٤

٩٥٢٩٤١٦٧/ پ

حاشيه هنرستان 
١۶٠ متر در حد صفر

 بی واسطه ۵٣٠ م
٩٥٢٩٤٢٨٤/ ف٠٩٣٩٠٠٧٩٧٠٦

باهنر 
 ١٩٠متر مستر البی تراس فول

٩٥٢٨٥١٩٩/ ب٠٩١٥٠٠٤٤٠٠٦ 

امامت 
رو�ا�� زندگ� 3نيد 
١۵٠ متر فوق لوکس 
٠٩١٥٦٨٩٨١٠٠

مداح- دولت
٩٥٢٩٦٥٦٨/ ب

فرامرز ٢٥ 
١٧٠ مترى ۵ واحدى سونا جکوزى 

فی ٢,٨٠٠ م ٣٨٩١٨١٨٠
٩٥٢٩١٥٠٦/ ف٠٩٣٦٧٥٠٥٧٠٩

آپارتمان گلبهار١٦٠متر
فروش یا معاوضه با مشهد 

١١٠م +٢٢م وام
٠٩١٥١٠٢٢١٩٦

٩٥٢٩٣٩٥٤/ خ

 باهنر 
 ١٩٠متر، بيواسطه 

٠٩١٥٨٢٠٠١٢١ 
٩٥٢٩٢٠١٠/ ب

امامت١١
١۵٠مترى فول شيک تک واحدى 
فروشنده واقعی بی واسطه ۴۴٠م

٣٨٦٤٤٨١٥
٩٥٢٩٦١٨٨/ ق

اوا�ل هاشميه 
٢۴٠ متر، صفر، تک واحدى 
سوناى خشک و بخار جکوزى 

تراس بزرگ، ویو عالی 
بدون مشرف 

٠٩١٥٢٣٨٣٣٠٣
٩٥٢٨٠٨٧٨/ پ

باهنر 
٢٠٠ متر ویو و متریال بی نظير 

بی واسطه 
٩٥٢٦٧٧٩٠/ ب٠٩١٥٠٠٢٦٠٠٥

سجاد ١٨٠متر 
١٠ سال ساخت، بازسازى 
بسيار شيک، بدون واسطه 

٠٩١٥٤٠٣٠٠١٦
٩٥٢٩١٩٧٤/ ق

١٥٠متر رضاشهر 
طبقه٣ آسانسوردار ١٠سال 

ساخت فرخی جنوبی ١٨، مترى 
٢,۶م      ٠٩١٥٣٠٣٩١٨٧ 

٩٥٢٩٥٨٣٧/ ق

3الهدوز 
١۶٠ تا ١٩٠ مترى صفر فوق العاده 

خوش نقشه ٢نبش فول لوکس 
بيواسطه   ٠٩١٥١٠٢٥٢١١

٩٥٢٩١٩٨٩/ ق

هاشميه ١٠ -١٨٠مترجنوب� 
 فول امکانات نقشه و قيمت استثنایی 

٠٩١٥٥٧٩٩٢٥٩بی واسطه 
کریمی ٠٩٣٦١٤٧٩٣٧٦ 

٩٥٢٩٥٦٢٧/ ب

مل= آباد
١٧٠ متر طبقات باال 

٠٩١٥٠٧٠١٠٠٧ َملک
٩٥٢٩٦٥٤٠/ ف

مل= آباد- گو�ا 
١۶۵ متر طبقه چهارم 

آسانسور زیر فی منطقه 
٩٥٢٩٦٥٧١/ ب٠٩١٥٩٩٦٢٧١٢

٤٢٠ ميليون 
دانش آموز 

دوممر با آموزگار 
١۶٠ متر تک واحدى 

نوساز 
٠٩٣٥١٠٥٩٠٠٧

٩٥٢٩٦٥٦٧/ بوزین زاده

باهنر 
١۶٠ متر، ٢٣٠ متر، کوثر، ٢٣٠ مترى 

صلواتی ٠٩١٥٣٢٢٥٣٣٢
٩٥٢٩٢١٢٢/ ف

مدرس
سروش 

٣ خواب صفر
به قيمت رسيده 

بدون مشابه 
٠٩١٥٥١٤٨١٦٧

٩٥٢٩٦٥٥٨/ بمداح- کریم پور

٩٥٢٩٦٦٣٥/ م

هاشميه ٨
١۵۵متر طبقه ٢ چهار واحدى سراميک

 MDF پکيج بی واسطه فی۴٣٠م
٣٨٨٢٣٩٩٨

مل= آباد- و3يل آباد 
مجموعه یکجا ۴ واحدى و 
۵واحدى ١۶۵ مترى صفر 

فول امکانات نقد یا معاوضه با 
ویالیی در محدوده ملک آباد، 
سجاد، وکيل آباد (بی واسطه) 

٠٩١٥١٠٦٩٠١٧
٩٥٢٩٥٩٥٩/ ف

٩٥٢٩٣٢٧٨/ م

 فردوس� - �اس 
  ١٧٥متر٤واحد� (ف� ٥٢٠م)
عاقبتی ٠٩١٥٥١٠٥٠٩٠ 

سجاد
١٧٠ متر ۵٧٠ ميليون ١۵٠ متر 

جهت بازسازى ۴۵٠ميليون 
٠٩١٥٦١١٥٩٨٨بی واسطه

٩٥٢٩٥٩٧٨/ ق

هاشميه - ٢٥٠ متر
تراکم زیاد فی ١,٧٠٠م هاشميه ۴ 

واحد (سفتکارى) فی ١,٢۵٠ 
بی واسطه ٠٩١٥٣٠٧٩٠١٠

٩٥٢٩٥٧٧٧/ ر

سناباد
حاشيه سلمان فارس� ١

دوممر- ٣٧٠متر- ٧٢متر تجارى 
گالرى-  مسکونی-  جهت  دائم 
بيمه- پست- مدرسه- درمانگاه- 

غذایی- نقدى - تهاترى
٠٩١٥١١١٧٢٨٨
٠٩١٥٥١٧٩٥٢٥

٩٥٢٩٦٥٨٣/ م٠٩١٥١١١٥٩٤٩

٩٥٢٩٣٢٧٢/ م

 فردوس� - ثمانه 
  و�ال�� ٢٤٠متر� با ٧سقB پروانه
عاقبتی ٠٩١٥٥١٠٥٠٩٠ 

 امامت
 � فروش فور

 ویالیی ١٧٠مترى 
تراکم زیاد ، بنا دوبلکس 

نقد و معاوضه 
٠٩١٥٥١٠٦٣٣٥ 

٩٥٢٩٥٦٤٧/ بمداح - احمدى

جالل آل احمد 
٢۵٠ متر تراکم زیاد

 فروش فورى   فرزان 
٠٩١٥٢٠٠٤٠٠٥-٣٦٠٨٠٠٣١

٩٥٢٩٣٧١٣/ ف

هاشميه زمين ٨٦٠ متر 
تراکم ١٠ سقف زیربنا ١٣٠٠ متر 

تریبلکس -فی ٨/۵ ميليارد  
فروش معاوضه ٣٨٨١٨٤١٢

٩٥٢٩٦٤٥٦/ پ

فروش خانه توس ٦٥ 
۶٧ مترى ۴٠م ۶٠ مترى ٣۵م 

معاوضه با خودرو 
٠٩١٥٩٩٢٣٥٢٣

٩٥٢٩٤٨٣٧/ ف

احمدآباد 
اکازیون ویالیی کلنگی

معينی ٠٩١٥٧٠٨٩٠٠٢
٩٥٢٩٦٢٨٧/ پ

٩٠٠ متر اوا�ل سامانيه
عالی  موقعيتی  در  مرغوب  زمينی 
مجموعه  با  معاوضه  یا  فروش 

٠٩٣٣٣٤٦٩٠٠٣آپارتمان
٩٥٢٥٥٣٤٠/ م

منزل و�ال�� 
٢١۶ متر زمين ١٣٠ متر بناى 
شيک تراکم زیاد ساجدى ۴ 

٣٦٠٥٢٥٣٩-٠٩١٥١١٤٠١١٦
٩٥٢٩١٠٧٤/ ف

  �خر�دار نقد
و�ال��

 در مناطق صياد- اقبال
صارمی- هنرستان- هفت تير 

با هر متراژ ( بی واسطه)

٣٨٧٠٤٧٢٤
٩٥٢٩٥٧٩٠/ ب٣٨٧٠٤٧١٢ 

فروش مل= سنددار 
١٨٢ یک طبقه ١٠٧ حاشيه ٢٠,۶ 

جنوبی فی ٣٧۵ م حرعاملی ۴۵
٠٩١٥٨٩١٥٦٦٩-٣٧٢٤٥٣٨٥

٩٥٢٩٦١٤٧/ ف

 �اوا�ل صياد شيراز
٣۵٠ متر طرح شکسته شيک در 
زمين ۴۵٠ مترى جهت سکونت 

٠٩١٥٠١٠٤٠٦٠
٩٥٢٩٥٧٢٩/ ف

مل= آباد- 3مال المل= 
٢۵٠ متر دوبلکس فقط نقدى 

٠٩١٥٠٧٠١٠٠٦ َملک
٩٥٢٩٦٥٤١/ ف

مل= در خيابان امام رضا 
فروش یا معاوضه 

٠٩٣٦٤٧١١٦١٤
٩٥٢٩٣١٠١/ ف

ابتدا� سيدرض�
٢۵٠مترى،جنوبی،تراکم زیاد 

٠٩٠٣٤٧١١٩٥١
٩٥٢٩٦٤٧٦/ پ

فروش مل= و�ال�� 
3لنگ�

سناباد ۶٠_دربهترین نقطه 
تجارى

١٢٨ متر_دو ممر
با اجازه ساخت ١٠٠%

۵۵٠م
به همراه امکان اخذ وام

مناسب جهت ۴ واحد 
ادارى ٩٠مترى

٠٩١٥٥١٨١٢٠٠
٣٨٤٤٦٦٤٤

٩٥٢٨٨٣٢٩/ ق

مالLين محترم
در مناطق سجاد- ملک آباد
 احمدآباد و هاشميه به منزل

 کلنگی شما جهت خرید یا
 مشارکت در ساخت نيازمندیم 

٠٩١٥١١٦٢٣٦١
٩٥١٩٤٤٣٨/ م٣٧٦٦٢٥٥٥

و�ال��٦دانگ ٢طبقه مستقل
٨٢ زمين بنا ١١۵ بازسازى کالهدوز 
مترى۵,٣  چپ  اول  چهارمترى   ۴۵
٠٩١٥٥١١١٩٨٣-٣٧٢٦٢٢٧٠

٩٥٢٩٦٤٢٥/ م

سجاد و 
مل= آباد 
٢۵٠مترى و ۵٠٠مترى 

نقدى و معاوضه 
٠٩١٩٤١٩٥٥١٩

٩٥١٠٨٠١٨/ ف

سيدرض� 
٢۵٠ متر بازسازى کامل 

٣خواب+ سوئيت  فرزان 
٠٩١٥٢٠٠٤٠٠٥-٣٦٠٨٠٠٣١

٩٥٢٩٣٧٠٧/ ف

فلسطين 
٢۵٠مترى تراکم زیاد 

زیرفی، فروشنده واقعی 
بيواسطه   ٠٩١٥١٠٢٥٢١١

٩٥٢٩١٩٨٥/ ق

اسماعيل آباد الماس شرق 
١٣٣ متر زمين زیر بنا ٢٠٠ 
متر معاوضه با باغ یا خودرو  

٠٩١٥٣٥٨٨٠٢٧
٩٥٢٩٦٢٢٢/ ف

مل= آباد - هوشيار
٢۵٠ متر - ۴٠٠ متر بنا تریبلکس 

٠٩١٥٠٧٠١٠٠٥ َملک
٩٥٢٩٦٥٣٨/ ف

مل= آباد - فرزان 
٢۵٠ متر - ۵٠٠ متر بنا 

٠٩١٥٠٧٠١٠٠٣ َملک
٩٥٢٩٦٥٣٦/ ف

 باهنر 
 ٢۵٠متر با ٣٠٠متر زیربنا

٢طبقه ، تراکم متوسط 
جنوبی، فقط ٢١٠٠

(بی واسطه ) هيراد 
٣٨٧٠٤٧٢٤ 

٠٩١٥٤٣٩٦٦١٠
٩٥٢٩٥٦٢٠/ ب

صياد ٥٤ 
دو منزل ویالیی ١٨۵ مترى و 
٨۵ مترى با دو سند ششدانگ 
یا  رسد  می  فروش  به  ملکی 
ویالیی  و  آپارتمان  با  معاوضه 
در کالهدوز و موسوى قوچانی 

به عالوه ٢٠٠ م پول نقد 
٠٩١٥٤٨٢١٠٨٨

٩٥٢٩٠٢٩١/ م٣٧٢٨١٧٣٥

امامت 
مدرس
سروش 

٢۵٠ مترى به قيمت رسيده 
٠٩١٥٥١٤٨١٦٧

٩٥٢٩٦٥٦٠/ بمداح- کریم پور

اول هاشميه
۶٣٠ متر کلنگی 

تراکم متوسط ، عرض ١۵ 
نصف نقد نصف معاوضه 

با آپارتمان یا مغازه تجارى 
دفاتر محترم امالک تماس نگيرند

٠٩١٥١٠٩٨٠٤٤
٩٥٢٩٢٧٣٦/ ل

گلشن 
هفت تير 

۴۴۴ متر تراکم متوسط 
معاوضه و تهاتر 

٠٩١٥٥١٤٨١٦٧
٩٥٢٩٦٥٥٩/ ب

معلم ٢١- معاد 
١٢۵ متر ٣ طبقه بنا موقعيت استثنایی

 فروش فورى     مهندس فرزان 
٠٩١٥٩٠٠٠١٠٣-٣٦٠٨٠٠٣١

٩٥٢٩٣٧٠١/ ف

 هاشميه 
 ٢۵٠متر، جنوبی 

تراکم زیاد با موقعيت عالی 
جهت ساخت، بی واسطه 
قياسی ٠٩٣٦١٧١٧١١٠

گل محمدى ٠٩١٥٧٦١٢٠٠٥
٩٥٢٩٥٦١٤/ ب

 tفروش و معاوضه امال
 امام خمينی چهار راه لشگرامام رضا(ع)

معامله آگاهانه و منصفانه
گل نرگس     ٥٠-٣٨٥٣٢٢٤٠

٩٥١٨٠٨٨٤/ م

با ٥٢ م صاحب خانه شو�د 
مترزیربنا   ١٠٠ مترزمين   ٩٠ ویالیی 

شهرک شهيد رجایی حر ١٠,١۵ 

٩٥٢٩٦٢١٢/ م٠٩٢٢٣٥٧٠٦٨٦

 3لنگ� متراژ باالحاشيه
(مناسب جهت تجار� و تاالر)
 محدوده سعدآباد معاوضه با آپارتمان

٩٥٢٩٥٩٥٠/ م ٠٩١٥٧٤١٤١٥٢

خر�د،فروش،مشار3ت 
منزل فروشی 

سيدرضی ٣٨ ، ١۶٠ متر 
بنا ١٢۵ متر زمين ٣٧٠ م
ادیب جنوبی ٩ ، ٢٢٠متر 

تراکم باال ،۴۶٠ م 

٠٩١٥٨٦٩٠٠٣٢
٩٥٢٠٠٨٣٩/ ف

فلسطين ٢٥٠ متر 
دوبلکس فوق العاده شيک بی واسطه 

٠٩١٥٩٠٠٩٠٠٥
٩٥٢٩٣٠٦١/ ف

شهرt شهيد رجا��، حر ٥٦ 
(روبروى پارک) ٢ طبقه تکميل، 

فی ۶٠ م بدون واسطه 
٠٩١٥٢٠٥٦٠١٢

٩٥٢٩٥٧٩٨/ ف

مجلس� غرب� ١٣- ١٢٥متر
نوساز پایانکار  ملکی  ششدانگ 

رو  ماشين  درب  پذیرایی  خوابه   ٢  
٠٩١٥٣١٣٤٤٧٦یک طبقه 

٩٥٢٨٦٧٣٩/ ف

خر�د و فروش
ویالیی،کلنگی 

عنصرى،بهار،فدائيان،امام رضا
شجاعی ٣٨٥٣٣٠٩٠

٩٥١٩٩٤٢١/ خ

حاشيه سرو
٣٠٠متر زمين ١٧٠متربنا بازسازى 

شده با عرض ٩,۵-٨٨٠م
٠٩١٥٧١٨٢٠٤٢

٩٥١٦٧٨٩٩/ ق

به سرما�ه گذار 
مسLن 

نيازمندیم آورده ٣,۵ تا 
۴ ميليارد سود ١٠٠%
٠٩١٥٢٥٠٠٥١١

٩٥٢٩٥٦٥١/ ف

 �فروش فور
 ویالیی تراکم کم، ملکی 

٢۵٠ متر، پيروزى ١۶فی ۶۵٠ م 
٩٥٢٩٣٧٩٦/ م٠٩١٥٩١٧٠٥٩٨ 

سجاد
 ٥٢٠ متر زمين
حدود ۶٠٠ متر زیر بنا
 تراکم متوسط فروشنده واقعی 

مراجعه حضورى حامد جنوبی ١٢ 
 پالک ١٢۶ امالک توکلی زاده

٩٥٢٩٢٤٥٣/ ف

بين معلم ٧٢ و ٧٤
ویالیی ، ٢۵٠متر ، دوممر دوطبقه  
تراکم زیاد، قيمت١,۴۵٠ميليارد 

٠٩١٥٦٦١٨٧٣٥  
٩٥٢٩٦١١٩/ ق

منزل و�ال��
واقع در هفت تير ۴٧۵ متر زمين 

٧٠٠ متر زیربنا شمالی ،کلنگی
٠٩١٥٣٣٨٠٤٠١

٩٥٢٩٥٩٣٦/ ل

آموزگار 
۴۵٠متر،تراکم متوسط،زیرفی
٠٩١٥٥٢٥٤٠٧٦

٩٥٢٩٦٢٦٨/ پ

منزل و�ال�� قاسم آباد 
ادیب ١٢ ، ٢٠٠متر زمين 

٢٣٠ متر بنا ، جنوبی ، قدیمی ساز
۴٢٠م  ٠٩١٥٣١٨٦١٢٠

٩٥٢٩٥٠١١/ ق

3وهسنگ� - بهشت�
۵٠۴ متر تراکم متوسط قابل 

نشيمن و ساخت و ساز ۴٨٠,١ 
ميليارد ٠٩١٥٣٠٧٦٤١٠

٩٥٢٩٥٦٨٤/ ف

 هاشميه 
 ۵٠٠متر، تراکم متوسط 

نقدى یا معاوضه با آپارتمان 
(بی واسطه )

یوسفی ٠٩١٥١١١٥٨٠١ 
٩٥٢٩٥٦١٦/ ب

سوم اسفند
منزل كلنگی ٢۶٨.۵ متر عرض 
١٣.٨٠ تراكم متوسط فی ١ م

٠٩١٥٣٠٤٧٢١٥
٩٥٢٩١٦٤٧/ ق

منزل مسLون� 
۵٣٣متر  داراى  شده  بازسازى   
مطهرى  در  واقع  ساخت  پروانه 

 ٠٩٣٠٤٤٢٨٧٠٠جنوبی
٩٥٢٣٢١٨٩/ م

٩٥٢٧٧٧٢١/ ف

الهيه- سپاد 
صفی آباد - جلدک - چاهشک  

خرید ، فروش
٠٩١٥١٥٨٢٨١٢-٣٥٣١٢٢٢٦

     شاند�ز
جزئيات را پيامک بفرمایيد

٩٥١٤٣٣٣٦/ ل٠٩٣٣١٣٣٨٠٣٣

ملکی                                          خریداریم

ميثاق ٣٨
محله ۵- نيروى انتظامی

٣٠٠متر فی ١۵٨ م
٩٥٢٩٦٥٧٩/ م٠٩٣٦٥٥٨٤٤٤٣

 الهيه
 سپاد

زمين تخصص ماست
٠٩١٥١٠٠٤٤٢٦

٩٥١٧٠٠٦٢/ ق

١٨٠هLتار زمين
کيلومتر ٧٠حاشيه جاده قدیم 

مشهد قوچان
٠٩١٠٤٩٩٠٥٢٤

٩٥٢٩٥٩١١/ ق

خر�د و فروش خانه

زمين

٩٥٢٦٥٧٣٨/ م

٩٥١٨٣٠٢٣/ م


