
سه شنبه ١٤ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٩
٣٥

بلوار دالوران، دالوران ٨ 
٢ واحد از مجتمع ۵ واحدى، هر واحد 
١٧٨ متر، بسيار شيک، مترى ۶٠٠,٢ 

م، صفر ٠٩١٥١٢٤٠٢٥١ 
٩٥٢٩٨٨٧٨/ ف

 فوق تصور شما 
 ٣خواب

 کليد نخورده 
با توضيحات 

شنيدنی 
مدرس، سروش، جالل 
٠٩١٥٥١٤٨١٦٧ 

مداح - کریم پور
٩٥٢٩٩١٥٣/ ب

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

٠٩١٥٤٠٣٠٠١٦
٩٥٢٩١٩٧٤/ ق

حLيم نظام�
٢١٠متر 

متریال فراتراز منطقه
 فوق لوکس

 ویژه مشکل پسندان
 بدون واسطه لطفا 

٠٩١٥٤٠٣٠٠١٦
٩٥٢٩٨٨٤٠/ ق

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

مداح- دولت
٩٥٢٩٦٥٦٨/ ب

هنرستان 
 ١۶۵ متر، نوساز، هاى گلس

 تکسرام، ۴٧۵ م  
٩٥٢٩٥٦٨٧/ برجبی   ٠٩١٥٢٠١٥٢٥٤ 

هاشميه(ز�ر ف�) 
١٩٠ متر، طبقه اول 
گرمایش از کف فول 

امکانات نوساز ٣۴۵ م نقد 
+ ١٢۵ رهن + ١٠٠م 

سند بی واسطه
٠٩١٥٥١٠٧٤٢٣

٩٥٢٩٨٩٧٥/ پ

رود�3  
 ٢۴٠ متر، تک واحدى، صفر

لوکس،  قابل معاوضه با 
آپارتمان کوچکتر 

 بی واسطه 
٠٩١٥١١١٥٨٠١

٩٥٢٩٥٩٠٣/ بیوسفی 

دانشجو 
١٨٠متر ، ٣خواب، شمالی، قابل 

معاوضه با ماشين بی واسطه 
٩٥٢٩٨٤٠٠/ ف٠٩١٥١٢٢٧٣٥٣

پنت هاوس
و�الشهر

طبقه ۵
٢٣٠ متر با ١۵٠ متر تراس
١٨٠ متر با ۵٠ متر تراس
١١۵ متر با ٢٠ متر تراس
٠٩٣٧٩٣٧٩٤٦٤

٩٥٢٩٨٤٧٧/ قطاهباز

اوا�ل هاشميه 
واحدى  تک  خواب   ٣ متر   ١٨٠
نورگير عالی فقط ٧۴٠ م -هيراد 
٣٨٧٠٤٧٢٤-٠٩١٥٤٣٩٦٦١٠

٩٥٢٩٦٥٧٤/ ب

سجاد، حامد 
١۵٠ متر، ٣ خواب، فول امکانات 

٠٩١٥٠٧٠١٠٠٣ َملک
٩٥٢٩٩١٠٣/ ف

هاشميه ١٠ 
 ١٨٠متر

 فول امکانات، جنوبی
 نقشه و قيمت استثنایی 

کریمی ٠٩٣٦١٤٧٩٣٧٦
٠٩١٥٥٧٩٩٢٥٩

٩٥٢٩٦٦٢٨/ ب

فرهاد 
١٨٠ متر، فوق لوکس، تک واحدى 

٩٥٢٩٩١٠٢/ ف٠٩١٥٠٧٠١٠٠٦

�اوا�ل فرامرز آزاد
٢٢٠مترطبقه یک گرمایش كف 

صفرلوكس فی ٩٠٠م 
گرایلی ٠٩١٥٣١٠٨٦٢٤

٩٥٢٩٨٧٧٢/ ق

باهنر 
 ١٩٠متر مستر البی تراس فول

٩٥٢٨٥١٩٩/ ب٠٩١٥٠٠٤٤٠٠٦ 

سجاد، حامد جنوب� 
١۶۵ متر، صفر با طراحی کالسيک

امينی ٠٩١٥١١٧١٧٤٨
٩٥٢٩٨٨٥٦/ ف

ارشاد - توفيق 
١٧٠متر، بسيار شيک 

١ سال ساخت، بدون واسطه 
٠٩١٥٤٠٣٠٠١٦

٩٥٢٩١٩٨٤/ ق

١٥٠ متر صفر 
فول امLانات

طبقه اول عایق از کف رفيعی 
۵ مجموعه ۶ واحدى در ۴٩٠ 

متر زمين واحدهاى خاوران

٠٩٠٣٧٤٢١٣٨٩
٩٥٢٩٨٧٢٣/ ر

صارم�  
 ٢۵٠متر لوکس 

امکانات برج 
قابليت معاوضه 

حيدرى ٠٩٠١١٢١١١٠٥  
٩٥٢٩٧٦٣٤/ ب

نبش سروش ٢٣
جنوبی ١٩٢ متر طبقه چهارم فول
امکانات معاوضه با آپارتمان کوچکتر
٣٦١٠٩٥٧٣-٠٩١٥١١٣٠٣٠٨

٩٥٢٩٨٥٦٨/ ل

دانشجو ١٦٠ متر 
آپارتمان ده واحدى صفر فول 

معاوضه با آپارتمان کوچکتر 
٩٥٢٩٦٧٥١/ ر٠٩١٥٩٠٣٢٤١٦

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

٧٠٠ متر زیربنا شمالی ،کلنگی
٠٩١٥٣٣٨٠٤٠١

٩٥٢٩٥٩٣٦/ ل

 �اقبال الهور
٣۵٠ متر داراى ٧ سقف پروانه 

٠٩١٥٢٢٢٣٠٣٣
٩٥٢٩٨٠٣٩/ ف

اوا�ل صياد
٢۶٢ متر زمين شمالی تراکم زیاد، 

با ٢١٠ متر بناى دوبلکس تميز
٠٩١٥٩١٦٠٤٤٥

٩٥٢٩٨٠٩٩/ ر

 معاوضه، اوا�ل سامانيه 
 ٢۵٠متر تراکم زیاد فروش نقدى 

یا معاوضه بی واسطه -روشن
٩٥٢٩٩١٦٢/ ب٠٩١٥٢٣٢٩٥٥٨ 

 � خر�دار نقد
و�ال�� 

 در مناطق سجاد- ملک آباد
فرهاد- نسترن- پامچال 

با هر متراژ بی واسطه 
٣٨٧٠٤٧٢٤ 

٩٥٢٩٥٦٨٩/ ب٣٨٧٠٤٧١٤

خر�دار�م 
آپارتمان محدوده جالل یا امامت یا 
ویالیی محدوده قاسم آباد تا مبلغ 

۴۵٠م      ٠٩١٥٣١٨٢٢٦٥
٩٥٢٩٨٤١٣/ ف

 �فروش فور
منزل ویالیی ١٢۵متر دو طبقه 
با حاشيه ٩متر در منطقه طالب 

خيابان وحيد ١١  پالک ٧١
قدیمی ساز قابل سکونت آب، 

برق، گاز، فی توافقی  
٣٢٧٦٣٠٦٩-٣٢٧٠٤٥١٣
٠٩٣٠٥٣٥٠٥٥٨ باغستانی

٩٥٢٩٨١٢٨/ ق

صياد 
مشارکت یا فروش نقدى 

 ٢۵٠متر جنوبی با ۶ سقف پروانه 
٠٩١٥٩٠٣٣٧٠٠بی واسطه 

٩٥٢٩٨٩٥٠/ ف

بلوار هاشميه 
١٣٠ متر زمين ١٨٠ متر بنا 

٣ خواب دوبلکس لوکس
 یک سال ساخت 

قابل معاوضه با زمين 
امام رضا طرقبه 

   ٠٩٣٨١٦٣٧٩٠٥
٩٥٢٩٨٠٧٧/ ف٠٩١٥٣٢٥٢٦٢٠

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

٣٦٠٥٢٥٣٩-٠٩١٥١١٤٠١١٦
٩٥٢٩١٠٧٤/ ف

سجاد  آباد-  مل=  احمدآباد- 
٢۵٠ تا ٧٠٠مترى (کلنگی ) 

خریداریم 
٠٩١٥٣١٣٠٢٩١-٣٨٤٦٣٨٧٠

٩٥١٢٧٤٠٨/ ف

فروش فور� 3الهدوز٣٠
ویالیی ، ٢١٨ متر ، همکف  ،دوطبقه 

  ٠٩٣٦٨٠٢٢٠٢٧بی واسطه
٣٧٢٤١٥١٥

٩٥٢٩٦٨٤٦/ ق

 امامت، مدرس 
جالل  سروش، 

 ٢۵٠مترى
 گلچينی از

 بهترین هاى منطقه 
٠٩١٥٥١٤٨١٦٧ 

مداح - کریم پور
٩٥٢٩٩١٥٢/ ب

جام� (بزرگمهر)
(١٣*۴٠) ۵٢٠ متر 

شمالی ۵۵٠ متر زیربنا 
تراکم متوسط

 بی واسطه ٧ ميليارد 
٠٩١٥١٠٥٦٤٤٣

٩٥٢٩٨٢٠٩/ پ

بهتر�ن موقعيت كسب
۶٠متر خانه با مغازه جنب بازار ميوه 

(٣٠مترى گاز١۴) فی ٢٣٠م
٠٩١٥٧٠٣٣٢٠٢

٩٥٢٩٩٠٧٧/ ق

معلم ٢١- معاد 
١٢۵ متر ٣ طبقه بنا موقعيت استثنایی

 فروش فورى     مهندس فرزان 
٠٩١٥٩٠٠٠١٠٣-٣٦٠٨٠٠٣١

٩٥٢٩٣٧٠١/ ف

سيدرض� 
٢۵٠ متر بازسازى کامل 

٣خواب+ سوئيت  فرزان 
٠٩١٥٢٠٠٤٠٠٥-٣٦٠٨٠٠٣١

٩٥٢٩٣٧٠٧/ ف

اوا�ل جالل
٢۵٠متر بی واسطه

٩٥٢٩٩١١٧/ ق٠٩١٥٩٢٦٨٢٥٦

خيابان امام رضا
بازار بلور خانه کلنگی ١۶۵ متر 

زمين شمالی ماشين رو
٠٩١٢١٩٦٣٤٩٢

٩٥٢٩٦٨٣٣/ ف

سجاد بهار 
۵٠٠ متر ۶۵٠ متر بناى 

قابل سکونت نقدى 
یا معاوضه با مجموعه 

۴/٣٠٠ ميليارد بی واسطه
٠٩١٥٢٢٢٢٠٦١

٩٥٢٩٨٢٤٧/ پ

احمدآباد 
اکازیون ویالیی کلنگی

معينی ٠٩١٥٧٠٨٩٠٠٢
٩٥٢٩٦٢٨٧/ پ

�Lباب منزل مسLون�  
٣طبقه، هر طبقه ۶٠ متر بصورت یکجا 
سفتکارى،  شهدا ،توحيد ٢٠ پالک ٢٠ 

٠٩١٩٨٢٩١٠١٩ فی ٣٢٠ م 
٩٥٢٩٨١٣٣/ م

احمدآباد رضا
٢۵٠متر معاوضه تا١،٣٠٠ با ویالیی 

به قيمت مابقی نقد فی۶٠٠،١
٠٩٣٩٢٦٧٢٣٣٨

٩٥٢٨١٣٩٧/ ق

جالل آل احمد 
٢۵٠ متر تراکم زیاد

 فروش فورى   فرزان 
٠٩١٥٢٠٠٤٠٠٥-٣٦٠٨٠٠٣١

٩٥٢٩٣٧١٣/ ف

رضاشهر 
یک باب ویالیی ٢٠٠ مترى بازسازى
٢واحدى شيک فروشی فی۶٨٠م
٣٨٧٨١٠٢٩-٠٩١٥٣١٠١٥٩٧

٩٥٢٩٥٤٦١/ ف

سجاد و 
مل= آباد 
٢۵٠مترى و ۵٠٠مترى 

نقدى و معاوضه 
٠٩١٩٤١٩٥٥١٩

٩٥١٠٨٠١٨/ ف

خر�د و فروش
ویالیی،کلنگی 

عنصرى،بهار،فدائيان،امام رضا
شجاعی ٣٨٥٣٣٠٩٠

٩٥١٩٩٤٢١/ خ

به سرما�ه گذار 
مسLن 

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

٩٥٢٩٥٦٥١/ ف

هجرت
۵٠٠مترى، تراکم زیاد 
جنوبی، زیرفی منطقه 

بی واسطه
٠٩١٥١٠٢٦٠٦٦

٩٥٢٩٩٠٣٤/ ق

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

حاشيه سرو
٣٠٠متر زمين ١٧٠متربنا بازسازى 

شده با عرض ٩,۵-٨٨٠م
٠٩١٥٧١٨٢٠٤٢

٩٥١٦٧٨٩٩/ ق

٧ تير - و�ال
٢۴٠ متر ویالیی،زیاد،جنوبی

٠٩١٥٨٩٩٤٩٤١
٩٥٢٩٧٧٦١/ ل

ميثاق ٥ منزل و�ال��- ٢ طبقه
  MDF مترى   ٧٠ طبقه  یک  ٨٠مترى 
سراميک سند ششدانگ فی ٢۵٠ م 
٠٩١٥١٠٦٤٠٢٧-٣٥٢١١٤٩٥

٩٥٢٩٨٣٩٨/ ف

هوشيار  
٢۵٠ متر، ۴۵٠ متر بنا دوبلکس
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٥ َملک

٩٥٢٩٩١٠٤/ ف

عدل خمين� و�ال��
فروشی ٢۴٣ متر زمين 
٣٠٠ متر زیر بنا ٢ طبقه مستقل 

٢٢ متر تجارى دائم 
جنوبی ،تراکم متوسط
 ٢ ممر ،سند ۶ دانگ 

١ ميليارد و ٢٠٠ ميليون 
٠٩٣٣٥٨٦١٠٢٨ معصومی

٩٥٢٩٨٧٠٩/ ر

جالل آل احمد ٥٤
٢۵٠ متر زمين -٢۵٠ بنا در ٢ طبقه 

از همکف - تراکم کم- دوممر
٠٩١٥٨٨٢٣٤٦٩

٩٥٢٩٥٢٩٠/ ف

3وهسنگ� - بهشت�
(قبل از باغ الندشت) 
منطقه اصيل محصور 

بين چند باغ ٢١٠ متر 
(١٠×٢١)

٠٩١٥١١١٢١٥٠
٩٥٢٩٧٩٧٢/ ف

نوفل  
متوسط، داراى  تراکم  متر،    ٣٠٠
دو واحد١۵٠ مترى لوکس ١٣٠٠
حسن زاده ٠٩١٥٥٠٦٤٧١٥ 

٩٥٢٩٥٦٨٥/ ب

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

معاوضه با خودرو 
٠٩١٥٩٩٢٣٥٢٣

٩٥٢٩٤٨٣٧/ ف

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

٠٩١٥٦٦١٨٧٣٥  
٩٥٢٩٦١١٩/ ق

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

معامله آگاهانه و منصفانه
گل نرگس     ٥٠-٣٨٥٣٢٢٤٠

٩٥١٨٠٨٨٤/ م

٧ �ميدان شهدا - عباد
دو نبش کلنگی - ٢۴۵ متر 

مترى ٢ م 
٠٩٣٨٠٧٥٠٠٣٨

٩٥٢٩٨٩٠٣/ ف

 �فروش فور
 ویالیی تراکم کم، ملکی 

٢۵٠ متر، پيروزى ١۶فی ۶۵٠ م 
٩٥٢٩٣٧٩٦/ م٠٩١٥٩١٧٠٥٩٨ 

فروش منزل «باغ و�ال»
با مستغالت ٨ دربند مغازه 

باغشن نيشابور حاشيه بلوار 
٩٥٢٩٨٥٩٩/ م٠٩١٥٣٠٢٨٥٠٩

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

 3لنگ�، ميدان هاشميه 
 ٢۵٠متر ٣٠متر تجارى دوممر 
نقدى یا معاوضه بدون واسطه 

 ٠٩١٥٤٠١٩٥٠٩
٩٥٢٩٩١٦٣/ ب

الهيه
 زمين به باالترین قيمت خریداریم 

٩٥٢٩٠٩٣٠/ ف٠٩١٥٣١١٤٥٦٥

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

٢ یا ٣ یا ۶ دانگ و باقيمانده ١٧۶
٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢

٩٥٢٨٣٤٦٧/ ل

�زمين مسLون� ١٨٦متر
واقع در ویرانی توافقی به فروش 

٠٩١٥١٢٢٨٣١٧می رسد.
٩٥٢٩٨٦٩٤/ م٠٩١٥٨٠٩٣١٤٤

زمين مسLون� سندت= برگ 
پروانه  با  مترى   ۵٠ حاشيه  دوممر، 
ساخت واقع در طوس ٣٣ اراضی نيروى

٠٩٠١٧٨٤٧٢٣٥ انتظامی 
٩٥٢٩٨٨١٦/ م

سراسر الهيه
زمين شمارا به 

باالترین قيمت نقدا 
خریداریم

٠٩١٥١٠٦٠٠٧٠ تازیکی
٩٥٢٩٨٨٠٢/ ق

الهيه
خرید و فروش 
زمين،مسکونی،تجارى

٣٥٣١٢٠٨٥-٠٩١٥٥٠٤٦٣٠٦
٩٥١٩٧٩٢٩/ پ

حافظ - صياد
زمين ۴٠٠ و ۵٠٠ مترى جنوبی با 
موقعيت و قيمت استثنایی بدون 

٠٩١٥٠١٠٤٠٦٠واسطه
٩٥٢٩٥٧٤١/ ف

 الهيه
 سپاد 

خریداریم
٠٩١٥٣٠٨٤٧٣١ 

٩٥٢٠٠٦٩٦/ ق

فروش زمين 
به مساحت ١٨٠ متر واقع در جاده 
شاندیز مدرس ٢۵ روبروى آموزشگاه 

٠٩٩٠٣٣١٢٩٦٨فجر
٩٥٢٩٤٧٧٨/ م

زمين ٣٥٥متر
تراکم زیاد جنوبی 

فی ١,۵ ميليارد
گرگانی ٣٨٨١٨٤١٢

٩٥٢٩٧٢٦٣/ پ

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

٠٩١٥٦٢٦٢٥٨١
٩٥٢٠٢٧١٢/ پ

     شاند�ز
جزئيات را پيامک بفرمایيد

٩٥١٤٣٣٣٦/ ل٠٩٣٣١٣٣٨٠٣٣

ملکی                                          خریداریم

 الهيه
 سپاد

زمين تخصص ماست
٠٩١٥١٠٠٤٤٢٦

٩٥١٧٠٠٦٢/ ق

قطعه زمين�   
خين  در  واقع  متر   ١٠۵ مساحت  به   
کوچه  انتهاى  منور  شهيد  کوچه  عرب 

٠٩١٥٩١٥٩٨٦٤ پالک ٩١
٩٥٢٩٨٣٤٩/ م

قابل توجه تعاون� ها وسازندگان
 ۵٠٠ متر، ۶ دانگ، جنوبی، 

قاسم آباد، شریعتی مترى ١,٧٠٠ م 
٠٩١٥٣٢٢٠٩٤١

٩٥٢٩٨١١٠/ ف

الهيه -سپاد
خریدار زمين ١۵٠ مترى مشاع

٠٩١٥٩١٣٥٢٦٥
٩٥٠٣٥٤٠٢/ پ

 �Lدانگ زمين مل =� 
 ۶٠٠٠متر با چاه آب اختصاصی
 دوردیوار، واقع در شاهنامه 

٩٥٢٩٩١٨١/ م٠٩٠١٢٩٤٢٢٧٧ 

الهيه- مجيد�ه

 سپاد 
 قطعات ١٠٠ الی 

۵٠٠ مترى 
همجوار مجتمع هاى مسکونی 
داراى سند تک برگی
کليه استعالمات دولتی 
از مترى ۵٠ هزارتومان به باال 

دفتر فروش روبروى 
مجيدیه ١١ آفتاب

٠٩١٥٣١٨٥٥٩١ 
٩٥٢٩٨٧٧٧/ م٣٥٢١٧٧٣٠

طرقبه شاند�ز
در  معاوضه  و  زمين  ویال،   ، باغ 
اراضی زعفرانيه،الماس کاران

 دهنو ، درخت بيد،مدرس ٢۵ 
سوارکارى، حسين آباد و 
حومه موج هاى خروشان 

از ٢٠ م به باال
فخيم زاده ٠٩١٥٤٤٤٤٧٨٩ 
خوش زاد   ٠٩١٥٤٤٤٤٠٠٣

٩٥٢٩٦٦٨٥/ ل

 قابل توجه اهال� طرقبه 
 ۵٠متر زمين با پروانه

 با موقعيت و چشم انداز عالی 
 ٠٩١٢١٤٦١٤٦٤

٩٥٢٩٩٠٣٢/ م

٩٥١٩١٢٨٤/ پ

و�الشهر
 زعفرانيه 
الماس کاران
 درخت بيد- پاسارگاد

شاندیز- طرقبه- جاغرق 
باغ-ویال- آپارتمان 

٠٩١٥٣١٣١٣٥٢ 
 شهریارى   ٣٥٥١١١٧٥ 

٩٥١٩١٤٣٢/ ف

شاند�ز
اراضی ششدانگ استاندارى و 

مسکن مهر- اکرمی 
٠٩١٥١١١٦٧٣٣     

راه آهن،صف� آباد
آتش نشانی ، جلدک ، جهاد

 سنگ سفيد خریداریم
 ٠٩١٥٣٠٠٨٣٢٩-٣٦٠٣٥١١٧

٩٥٢٨٥٣١٥/ ل

خر�د و فروش خانه

زمين

٩٥١٨٣٠٢٣/ م

٩٥٢٦٥٧٣٨/ م

٩٥٢١٩١٣١/ ق


