
چهارشنبه ١٥ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٠
٤٠

 و3يل آباد

 صدف
 زمين -١۶١متر

 سند ششدانگ ملکی با 
پنج سقف پروانه هرطبقه 
١٣۴متر فی ٧۵٠م نقد یا 

معاوضه با مغازه یا آپارتمان 
صدف ٩ پالک ۴٧

٠٩٣٠٣٠٤٢٤٣٠ 
٩٥٣٠٠١٠٠/ ق

هفت تير- و�ال��
٢٢٠متر تراکم زیاد 

با ٣واحد بناى قابل سکونت
٠٩١٢٨٨٩٩٥٠٩

٩٥٢٩٩٤٧٧/ پ

امامت ٣٧
کلنگی، حاشيه آموزگار ١٢، ٢۵٠ متر، 

فی ٧٠٠ م ٠٩١٥١١٠١٤٦٦
٩٥٢٩٩٨٣٧/ ف

3الهدوز 
۶٠ متر سردونبش- ۵٠ متر تجارى

 ٢ طبقه مسکونی ٧٠ مترى 
٩٥٢٩٩٥٤٣/ م٠٩٠١٥٣٩٣٩٥١

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

 ٠٩٣٠٤٤٢٨٧٠٠جنوبی
٩٥٢٣٢١٨٩/ م

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

٩٥٢٩٦٤٢٥/ م

 �خانه ٢٥٠ متر
پول نقد 

هر تراکمی 
سيد رضی ، جالل 

عظيمی - شایان
٠٩١٥٧٧٧٣٧٤٢

٩٥٢٩٨٨٨١/ ل

اد�ب ٣٦٫٣ -٢٢٠ متر عرصه
٢٣٠ متر زیربنا در ٢ طبقه ٢ عدد 

سند ششدانگ مجزا دو ممر ۴٨٠ م
٠٩١٥٥٠٧٢٤٣٦

٩٥٢٩٧٤٣٩/ ف

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

 کلنگی شما جهت خرید یا
 مشارکت در ساخت نيازمندیم 

٠٩١٥١١٦٢٣٦١
٩٥١٩٤٤٣٨/ م٣٧٦٦٢٥٥٥

3الهدوز ٢٧ 
تورج ١١ پالک ١٧  

٣٣٠مترجنوبی، تراکم متوسط، 
فی ٩۵٠م ٠٩١٥٥١٧٩٠٠٢

٩٥٢٩٤٦١٧/ ف

حافظ
١٢۵ متر زمين،١۵٠ متر بنا، ترکی 

ساز،سراميک، MDF، بی واسطه
٠٩١٥٢٠٢١٠٠٥

٩٥٢٩٧٢٩٧/ پ

 امامت، مدرس 
جالل  سروش، 

 ٢۵٠مترى
 گلچينی از

 بهترین هاى منطقه 
٠٩١٥٥١٤٨١٦٧ 

مداح - کریم پور
٩٥٢٩٩١٥٢/ ب

معلم ٢١- معاد 
١٢۵ متر ٣ طبقه بنا موقعيت استثنایی

 فروش فورى     مهندس فرزان 
٠٩١٥٩٠٠٠١٠٣-٣٦٠٨٠٠٣١

٩٥٢٩٧٨٦٨/ م

قابل توجه ادارات و 
ارگان ها 

ساختمان مسکونی درامام رضا٢۶
در۴واحد مجزا داراى٢٠٠متر

زمين و عرض٨متر و حدود 
۵٠٠متر بنا بازسازى شده در 
۴طبقه داراى٣سندششدانگ 

ملکی بفروش می رسد
٠٩١٥١١٠٠١٥٥ 

٩٥٢٩٩٦٥٩/ ق

اوا�ل جالل
٢۵٠متر بی واسطه

٩٥٢٩٩١١٧/ ق٠٩١٥٩٢٦٨٢٥٦

٣٦٢ tدانش آموز ١٧ پال
ویالیی ١٢۵ مترى در ٣ طبقه مجزا 

فی ۵٢٠ م - فروش فورى
٣٦٠٨٨٦٤٧-٠٩١٥٩٠٥٩٢١٤

٩٥٢٩٩٣٤٥/ ل

ا3از�ون 
ملکی مجلل، با موقعيت 

ادارى حاشيه ناصرخسرو، 
٨٠ متر زمين و ٢٨٠ متر 
زیربنا فروش یا معاوضه 
٠٩١٥٣١٥٥٨١٩

٩٥٢٩٩٧٣٣/ ف

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

٧٠٠ متر زیربنا شمالی ،کلنگی
٠٩١٥٣٣٨٠٤٠١

٩٥٢٩٥٩٣٦/ ل

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

٩٥٢٩٥٤٦١/ ف

مدرس ٨ جنت ٧ 
پالک ٢٠ روبه روى بانک کشاورزى
 ٣ دانگ از ۶ دانگ به فروش

 می رسد فورى ٠٩١٥٥٠٠١٤٨٩
٩٥٢٩٧٢٦٠/ ف

 منزل 
و�ال��

 به مساحت ۵۶٠متر
 واقع در خيابان ابن سيناى

شرقی نبش زنبق 
داراى زیربناى ۴٧٠متر
دوبلکس و امکانات کامل

 به قيمت مترى ١٠م
٠٩١٢٨١٩٣٥٢٠ 

٩٥٢٩٦٣٣٥/ م

فروش فور� - و�ال��
در دوطبقه  ١١٠ متر ١۶٠ متر زیربنا 

مستقل امتيازات مستقل ، شمالی 
٠٩٣٨٥٠٥٥٧٤٧-٣٥٢٢٢٧٧٥

٩٥٢٩٩٥٥٦/ ف

طالب شيخ صدوق ٩
١١۴ متر مسکونی 
در ٢ طبقه شمالی

٠٩١٥٣١٥٣٩٥١
٩٥٢٩٩٣٩٨/ ف

 tفروش منزل و�ال�� شهر
نوفل لوشاتو - ٢٦٠متر

حاشيه جاده فی ١,٢٠٠ ميليارد
٠٩١٥٣١٥٥٨٦٩

٩٥٢٩٩٧٤١/ ف

 هاشميه
 (سامانيه)

 ٢۵٠متر زمين جنوبی 
تراکم زیاد 

٢۵٠متر بنا قابل سکونت 
اسدى  ٠٩١٥٢٤٠٠٥٣٣ 

٩٥٢٩٩١٣١/ ب

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

خریداریم 
٠٩١٥٣١٣٠٢٩١-٣٨٤٦٣٨٧٠

٩٥١٢٧٤٠٨/ ف

حافظيه ٣
۴٠٠ متر متوسط نقد و معاوضه

بی واسطه ٠٩١٢٨٦٣٦٠٢٠
٩٥٢٩٩٩٨٢/ ف

فروش �ا معاوضه
زمين٧٠متر بنا١۴٠ دو 

طبقه امتيازات مستقل واقع 
در آزادى ٩٣ داخل کوچه 

١/۵مترى قيمت ١٠٠ نقد+ 
٢۵ رهن معاوضه با زمين در 

گلبهار
٠٩١٥٥٠٣٩٣٦١

٩٥٢٩٩٥٦٦/ ق

٩٥٢٩٧١٨٦/ ق

و�ال�� چاهش< 
٣۶٠ متر سند ششدانگ ١٢٠ متر بنا 

داراى انشعاب آب برق و گاز و تلفن
٠٩١٥٩٠١٩٦٢٥

و�ال�� دوطبقه جهان آرا
٨۶ مترى، قابل سکونت 

فی ١٧۵م معاوضه در محدوده
٠٩١٥٦١٤٦٤٨٦

٩٥٢٩٩٩٨٥/ ق

به سرما�ه گذار 
مسLن 

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

٩٥٢٩٥٦٥١/ ف

3وثر - الله ٦
۵٠٠ متر ویالیی 

٠٩١٥٨٩٩٤٩٤١
٩٥٢٩٧٧٧٧/ ل

گو�ا 
٢۵٠ متر - تراکم متوسط 

مناسب براى ساخت 
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٣ َملک

٩٥٣٠٠١٩٩/ ف

سيدرض�
٢۵٠ مترى ٢ طبقه بنا تراکم 
متوسط بازسازى کامل ٩٠٠ م 

٠٩٣٩٠١٤٦٨٦٤بی واسطه 
٩٥٢٩٩٤٩٠/ ف

امامت  
 ٢۵٠مترى کلنگی 
۵٠٠ متر پروانه 

زیر فی 
٠٩١٥٢٤٧٤٦٥٢ 

مداح - مدرسی
٩٥٢٩٩٩٠٤/ ب

بهمن- فروش و�ژه
۵٧متر- ١خواب- مرتب 

امتيازات کامل تماس٩الی٢١
٣٢٥٠٤٠١١-٠٩٣٠٧٣٢١٩٩٦

٩٥٢٩٥٠٠٦/ ق

 امامت
 � فروش فور

 ویالیی ١٧٠مترى 
تراکم زیاد ، بنا دوبلکس 

نقد و معاوضه 
٠٩١٥٥١٠٦٣٣٥ 

٩٥٢٩٥٦٤٧/ بمداح - احمدى

ميدان شهدا
 صاحب  الزمان ٢٦ 
منزل کلنگی با ٢۵٠ متر زمين 

٩٥٢٧٨٩٩٤/ ف٠٩١٥٠٦٠١٧٨٧

امامت ١٩ 
١٧٠ متر نزدیک حاشيه 

تراکم زیاد فی ٨٠٠م 
٠٩١٥١١٥٤٢٣٩ شفيع زاده

٩٥٢٩٩٩٦٨/ ف

مل< آباد 
٢۵٠ متر - تراکم زیاد با پروانه 

ساخت معاوضه و فروش 
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٧ َملک

٩٥٣٠٠١٩٢/ ف

اوا�ل صياد
٢۶٢ متر زمين شمالی تراکم زیاد، 

با ٢١٠ متر بناى دوبلکس تميز
٠٩١٥٩١٦٠٤٤٥

٩٥٢٩٨٠٩٩/ ر

�پيروز
٢۵٠ متر عرض ١٠ با ١٨٠ متر بنا 
قطعه چهارم از حاشيه، عرض کوچه 

١۴ متر ٠٩٣٨٢٠١٥٧٤٨
٩٥٢٩٨١٠٥/ ر

شقا�ق ١١ 3وهستان� ١/١
۶٠ مترى ، فی ۵٨ م 

قولنامه اى- بدون واسطه
٩٥٢٩٦٧٩٤/ پ٠٩٣٠١٦٥٧٦٥٦

هفت تير٣
تراکم زیاد جنوبی٢۵۵متر  
٣طبقه بنا، نقدى یامعاوضه 

بایک آپارتمان صفر  
الباقی نقد بی واسطه

٠٩١٥٥١٥٨٥٦٩
٩٥٢١٦٥٢٧/ ق

گلبهار 
٢٠٠ متر زمين ١٠٠ متر بنا
 ٣ نبش ٢۵٠ متر اسکلت 

٣٨٣٢٦٣٦٣-٠٩١٥٧٦٣١٢٩٢
٩٥٢٩٨٢٣٣/ ش

خيابان امام رضا
بازار بلور خانه کلنگی ١۶۵ متر 

زمين شمالی ماشين رو
٠٩١٢١٩٦٣٤٩٢

٩٥٢٩٦٨٣٣/ ف

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

 مجتمع 

ا3سين
 قاسم آباد، چهارراه مخابرات
یک باب مغازه، ١٣,۵متر 
تجارى، صنف طال و جواهر 

فی ۴۵٠م نقدى 
معاوضه با آپارتمان

٠٩٣٠٣٠٤٢٤٣٠ 
٩٥٣٠٠١٠٤/ ق

فرهاد
�مسLون�+ تجار

 

٩٥٣٠٠٣٠٨/ م٠٩١٢٥٨٦٠١٩٩

مل�L واقع در خيابان 
ابوذر (طالقان�)

به مساحت ٢١٧متر داراى سند 
ششدانگ ٣ نبش با ٣۶متر 
حاشيه کلنگی در ٢ طبقه به 

فروش می رسد.

٠٩١٥٩٠٠٧٨٦٤
٠٩١٥٥٢٢٥٠١٨

٩٥٣٠٠٢٠٤/ م

 پنجراه 

سناباد

٠٩٣٠٣٠٤٢٤٣٠
٩٥٣٠٠٠٩٧/ ق

۵٠٠متر شمالی، سردونبش 
تراکم متوسط، بناى قدیمی 

زیرزمين و همکف (٣۵٠متر) 
سناباد ٣٧، پالک ٢٢ 
فی مترى ۵,۵٠٠م 

نقد یا معاوضه با سه 
واحد آپارتمان ١۶٠مترى 

در منطقه احمدآباد 
کالهدوز، سناباد و ...

هجرت
۵٠٠مترى، تراکم زیاد 
جنوبی، زیرفی منطقه 

بی واسطه
٠٩١٥١٠٢٦٠٦٦

٩٥٢٩٩٠٣٤/ ق

 مل< آباد    سجاد 
احمدآباد   و3يل آباد 
 کلکسيونی از مجموعه هاى 
۵واحدى فروش یا معاوضه 

با ملک بی واسطه
قياسی ٠٩٣٦١٧١٧١١٠

گل محمدى ٠٩١٥٧٦١٢٠٠٥
٩٥٢٩٩١٣٣/ ب

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

٩٥٢٩٩١٨١/ م٠٩٠١٢٩٤٢٢٧٧ 

شاند�ز 
به  زیبا  بسيار  اندازى  چشم  با  زمين 
فروش می رسد  ٠٩١٥١١٥٣٣٧٦

٩٥٢٩٥٥١٠/ ر٠٩٣٥٣٦٦٠٤٩٧

الهيه- مجيد�ه 
سپاد

خرید، فروش، مشارکت 
کارشناسی - قيمت گذارى 

٠٩١٥٤٢٣٠٤٥٢ پهلوانی
٣٥٣١٢١٧٢
٣٥٣١٢٤٤٦

٩٥٢٦٢٩٨١/ ف

٩٥٢٩٦٢٣٠/ م

 �فروش و�ژه زمين ها

�١٠٠ ال� ١٠٠٠ متر
 انتهاى الهيه با سند ملکی از

 ۵ ميليون به باال بورس 
زمين هاى الهيه، حسين آباد 
جلدک صفی آباد و  چاهشک 
مرکز آپارتمان هاى درحال 

ساخت و آماده با سند ملکی 
٣٨٩٣٥٣٥٨

٠٩١٥٣١٥٩٢١٩
٠٩١٥٣١٦٣٤٩٨

شاند�ز
خرید و فروش

 مسکن مهر 
زمين ،باغ و ویال

٠٩١٥٥٠٠٨٢١٥
٩٥٠٦١١٨٩/ پ

�امامت - فروش فور
زمين ٢۵٠ متر قيمت ۶٢٠م

با پروانه
٠٩١٥١١٠١٤٦٦

٩٥٢٩٩٧٦٧/ 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

٩٥١٩٣٧٥١/ ف٠٩١٥٥١٧٨٤٠٠

الهيه
 زمين به باالترین قيمت خریداریم 

٩٥٢٩٠٩٣٠/ ف٠٩١٥٣١١٤٥٦٥

هاشميه ٩١
دو کله ، ٢٠٠ متر

 عرض ٨ ،  تراکم کم
معاوضه با آپارتمان

 ۴٨٠ م
٠٩١٥١١٠٩٣١٦

٩٥٠٩٦٨٠٧/ ل

زمين ١٥٠٢متر 
 حاشيه جاده کالت مقابل کارخانه 

جامعه داراى سوئيت نگهبانی
٩٥٢٣٢١٩٦/ م٠٩٣٠٤٤٢٨٧٠٠ 

 الهيه
 سپاد

زمين تخصص ماست
٠٩١٥١٠٠٤٤٢٦

٩٥١٧٠٠٦٢/ ق

٩٥٢٩٤٢٨٥/ خ

شاند�ز
اراضی ششدانگ استاندارى 

با پروانه و امکانات و
سایر تعاونی ها
خرید و فروش

امانی ٠٩١٥٥١١٧٦٦٤ 
٠٩٠١٦٣٦٢٠٤١

 امير�ه
 ۴۵٠متر جنوبی تراکم متوسط

بی واسطه عرض١٨
٩٥٢٩٩٣٤٣/ ق٠٩١٥٥٠٠٩٠٥٢ 

زمين فروش� 
شهرستان  آب  امتياز  با  ١٠٠٠متر 

چناران، رادکان روستاى مغان
٩٥٣٠٠٠٤٢/ م٠٩١٥٧٧٠٨٩٨٣ 

شاند�ز 
خرید و فروش 

تعاونی ها ارگانها باغ وویال
٩٥٠٩٠١٩٠/ پ٠٩١٥٥١٨٤٩٦٨

٥ قطعه زمين 
١٠٠٠مترى داراى آب و استخر از 

مترى ٨٠٠٠ تا ١۵,٠٠٠ معاوضه با 
ماشين     ٠٩١٥٨٠٤٧٠٠٨

٩٥٢٩٩٧٢٨/ ف

٩٥٠٢٦٤٥٥/ پ

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

٠٩١٥٥٢١٣٧٨٧-٣٥٢٣٠٩٥١

 بان< جامع 
tاطالعات امال

 بورس تخصصی
 خرید و فروش اراضی 

اماميه- الهيه- سپاد
 صفی آباد- حسين آباد  

ربيعی ٠٩١٥٣١٣٢٠٠٣
٩٥٢٥٩١٣٠/ ب٣٥٢١١٠٠٦ 

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

٠٩١٥٦٢٦٢٥٨١
٩٥٢٠٢٧١٢/ پ

 سراسر  
الهيه- سپاد
خریدار نقدى به فی روز و کارشناسی

تختی ٠٩١٥٥١٣٩٢٥٠
٩٥٢٩٧٤٢٣/ ق

قرن� ٣١ 
 قطعه نهم، شمال�، ٢٥٦متر

٠٩١٥٣١٠٤٣١٧  تراکم زیاد
٩٥٢٧٨٩٤٢/ م

جلدt،صف� آباد 
 چاهشک ، راه آهن ، جهاد 

سنگ سفيد - خرید و فروش
٩٥٢٤٠٦٢٥/ ل٠٩١٥٣٠٠٨٣٢٩ 

زمين فروش� 
١٠٠٠ متر زمين داراى 

پروانه ٣٨٠٠ متر تراکم 
زیاد الدن ١٩ حدود ٢٢٠ 

متر کلنگی در ۶ سقف 
٠٩٣٠١٤٢٣٠٥٦
٩٥٢٩٧٠١١/ پ٠٩١٢٩٢٥١٨٠١

انتها� الهيه-٥٠٠متر
زمين با سند ملکی واگذارى تعاونی

٧تير-٢٨م-معاوضه با خودرو 
٠٩٣٦١٠٠٤٧٧٥

٩٥٢٩٢٨٧٣/ پ

٩٥١٩١٤٣٢/ ف

شاند�ز
اراضی ششدانگ استاندارى و 

مسکن مهر- اکرمی 
٠٩١٥١١١٦٧٣٣     

اوا�ل صياد
ساخت  پروانه  با  زمين  متر   ١٨٠

فروش یا معاوضه با آپارتمان
 ٠٩١٥٩١٦٠٤٤٥

٩٥٢٩٨٠٩٢/ ر

زمين 
 با کاربرى ورزشی

 در منطقه ١٢ نيازمندیم
 ٠٩٣٥٧٧٠٣٨٢٨

٩٥٢٩٩٥٨٤/ ب

 قابل توجه اهال� طرقبه 
 ۵٠متر زمين با پروانه

 با موقعيت و چشم انداز عالی 
 ٠٩١٢١٤٦١٤٦٤

٩٥٢٩٩٠٣٢/ م

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

٢ یا ٣ یا ۶ دانگ و باقيمانده ١٧۶
٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢

٩٥٢٨٣٤٦٧/ ل

 الهيه
 سپاد 

خریداریم
٠٩١٥٣٠٨٤٧٣١ 

٩٥٢٠٠٦٩٦/ ق

٦٠٠ متر زمين صنعت� غذا��
حاشيه بلوار بهمن گلبهار 
دوکله،سه نبش ،١۵٠ م

٠٩١٥٢٠٤٤٠٠١
٩٥٢٩٩٦٠٦/ ر

٩٥١٩١٢٨٤/ پ

و�الشهر
 زعفرانيه 
الماس کاران
 درخت بيد- پاسارگاد

شاندیز- طرقبه- جاغرق 
باغ-ویال- آپارتمان 

٠٩١٥٣١٣١٣٥٢ 
 شهریارى   ٣٥٥١١١٧٥ 

زمين

٩٥٢٦٥٧٣٨/ م

٩٥٢١٩١٣٩/ ق


