
دوشنبه ٢٠  دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٤
٤٠

خيابان امام رضا
بازار بلور خانه کلنگی ١۶۵ متر 

زمين شمالی ماشين رو
٠٩١٢١٩٦٣٤٩٢

٩٥٢٩٦٨٣٣/ ف

امامت 
ویالیی

 ١٢۵ مترى 
تراکم زیاد

 ٢ طبقه 
بازسازى در حد صفر 
٠٩١٥٣٢٠٩٨٤١

٩٥٣٠٣٤٦٧/ بمداح- یوسف زاده

الدن ٢١
٣۵٠ متر متوسط شمالی ٨٠٠ م 

بی واسطه
٠٩١٢٨٦٣٦٠٢٠

٩٥٣٠٤٢٨٢/ ف

و�ال�� شي< گراخ<
۴٨٠ متر زمين ، ١٢٠ متر بنا

٣٠ متر مغازه درحد صفر ، شيک  
٠٩١٥٣١٦٢٣١٨تميز

٩٥٢٧٧٠٦٩/ ل

 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

صياد -نور
ویالیی ٢۵٠متر تراکم کم 
٣سقف پروانه بی واسطه

دادخواه ٠٩١٥٣٣٨٧٠٠٣
٩٥٣٠٠٧٧٨/ پ

امامت 
ویالیی ٢۵٠ مترى 
بيش از ٣٠ مورد 

درمنطقه آزادشهر 
٠٩١٥٥٢٣٤٤٥٤

٩٥٣٠٣٤٦٤/ بآرون

3الهدوز 
۶٠ متر سردونبش- ۵٠ متر تجارى

 ٢ طبقه مسکونی ٧٠ مترى 
٩٥٢٩٩٥٤٣/ م٠٩٠١٥٣٩٣٩٥١

 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

هاشميه 
و�ال�� ٢ طبقه 
بازسازى  متر   ٧٠ واحد  هر 
کامل سند ششدانگ پایانکار 

٣٨٩٢٧٠٨٣
٠٩١٥٥١٤٠٨٣١ ميرى

٩٥٣٠٤٧١٠/ ف

هفت تير - و�ال
٢۴٠ متر ٢٠ سال ساخت،زیاد

٠٩١٥٨٩٩٤٩٤١
٩٥٣٠٤٦١٤/ ل

گو�ا
٢۵٠ متر -تراکم متوسط 

مناسب براى ساخت
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٣ َملک

٩٥٣٠٤٦٥٦/ ف

�< باب منزل
 و�ال��

 طرح شکسته دوبلکس
 به مساحت ٣٧٠ متر زیربنا

 داراى آب برق گاز تلفن
 دو انشعاب برق سند ششدانگ
واقع در سه راه فردوسی 
شاهنامه ٢٣ مهدى آباد ٨ 

با قيمت مناسب 
فورى به فروش می رسد
٠٩١٥٣١٠٦٧٠٨

٩٥٣٠٤٣٣٣/ ف

امام رضا ٦٦ 
صدو هشت متر زمين ، دو نبش ٣٠ 
و ٢٠ مترى ، ٢ طبقه  ٧۵ مترى مجزا

٠٩٣٥٦٣٥٤٥٤٥
٩٥٣٠٠٨٤١/ ر

حاشيه فرهنگ
٢٣۴ متر تراکم زیاد جنوبی

٢٠ متر تجارى دائم بی واسطه
٠٩١٥١٥٦٩٣٩٨

٩٥٣٠٤١٧٥/ ر

 �< باب منزل قد�م� ساز
به مساحت ١٣۵ متر در مطهرى جنوبی
 بفروش می رسد. تماس ٩ الی ١٢ و 

 ١۶,٣٠٣٧٢٩٧٥٦٧ الی ٢٠
٩٥٢٩٩٥٦٧/ م

١٠٠ متر و�ال��  
٢ طبقه مستقل، بلوار قاضی طباطبایی 

 ٠٩١٥٣٠٠٨٢٥٩فی ۴٨٠ م 
٠٩١٥٣١٠٠٢٢٠-٣٧٢٦٣٦٦٣

٩٥٣٠٤١١٤/ م

اوا�ل صياد
ویالیی،٢۵٠متر،بی واسطه

٠٩١٠٥٥٠٢١٠٠
٩٥٣٠٠٧٩٩/ پ

منزل فروش� 
قد�م�

در دو طبقه ١٢٨ متر
 داخل کوچه یک مترى 

(قطعه دوم)مطهرى شمالی ٢ 
فی ٢۴٠ م

٠٩١٥٥٠١٣٦٥٢
٩٥٣٠١٨٠٨/ ف

هاشميه 
٢۵٠ متر- تراکم زیاد 

جنوبی- عالی براى ساخت 
(بی واسطه)

٣٨٧٠٤٧٢٤هيراد 
٠٩١٥٤٣٩٦٦١٠

٩٥٣٠٤٩٦٠/ ب

فروش فور� و�ال�� ٣٦٠متر
 (٣٠*١٢) جنوبی ٢ طبقه مستقل 
شهيد صادقی ٣ بدون واسطه زیر 

٠٩١٥١١٥٣٨٢٠قيمت
٩٥٣٠٣٦٠٦/ م

اوا�ل الدن - ٢٢٥ مترو�ال��
جنوبی با ١٧٠ متر بنا دوبلکس 

بازسازى شده شيک
٠٩١٥٩١٦٠٤٤٥

٩٥٣٠٤٥٦٦/ ر

فروشنده واقع� بيواسطه 
منزل ویالیی موسوى قوچانی ١٧ 

پالک ٣۴ - تماس ٢٠-١٨
٩٥٣٠١٦٤٣/ م٠٩١٥١٢٣٨٩٥١

و3يل آباد -حافظ ٢
 ( پشت حاشيه )

منزل ویالیی زمين ٢١٠ متر 
بنا ١٣٧ متر دوبلکس  

جنوبی ، تراکم کم  
فی ٨٠٠م

٠٩١٥٣١٠٧٦٩١
٩٥٣٠٤٠٢٠/ ق

به موارد فروش 
شماسر�عا

نيازمند و خریداریم
ویالیی،آپارتمان،زمين وتجارى

 در قاسم آباد
فرزان ٣٦٦١٧٧٧٥ 

٩٥٢٧٩٨٨٠/ پ٠٩١٥٣١٥٠٢٢٧

موقعيت عال� 
وكيل آباد

(ميرزا كوچک خان) 
دونبش جنوبی 

تراكم كم
 ٠٩١٥٤٢٤٣٧٤٧
٠٥١٣٦٠٥١٨٤٤

٩٥٣٠٤٤١٢/ ق

حاشيه و3يل آباد
ویالیی ٢۵٠ و ۴٠٠ مترى 

معاوضه و فروش
٠٩٣٦٠٦٩٨٣٨٧

٩٥٣٠٤٠٧١/ ف

 �حاشيه بلوار پيروز
٣١٣ متر مسکونی، ٣٠ متر تجارى 
دائم، ١,٢۵٠ ميليارد بدون واسطه 

٩٥٣٠٤٥٨٠/ م ٠٩١٢٥١٧٣٧٦٧

نزد�< حرم مطهر 
۴ واحد آپارتمان واقع در خيابان 

امام رضا یکجا به فروش می رسد 
٩٥٢٩٩٧٤٢/ ف٣٨٥٩٨٠٥٨

 ز�باشهر
 و�ال�� شمال� 

 اکازیون واقعی 
٠٩١٥٥١٠٦٣٣٥

مداح - احمدى 
٩٥٣٠٢٥٣٧/ ب

هنرستان 
موقعيت عالی، ٢٢٠ متر، تراکم 

زیاد، ۴۵٠ متر بنا، در ۴ طبقه
 تک واحدى بی واسطه
 ١ ميليارد و ٣٠٠ م 

 ٠٩٣٩٨١٢٥٠٠٢
٠٩١٥٣٠٧٢٩٢٦

٩٥٢٩٩٥٠٤/ ف

احمدآباد - راهنما�� ٥ 
(بخارا�� ١٠) 

خانه ویالیی ٢٠٠مترى 
٠٩١٥١١١٠٧٧٤

٩٥٣٠٤٧٣٧/ ق

امامت 
ویالیی ١٧٠ مترى 

قطعه دوم از حاشيه 
تراکم زیاد 

٢۶ متر تجارى 
شهردارى 

٠٩١٥٤٠٥٨٠٠١
مداح- مسعودى

٩٥٣٠٣٤٦٨/ ب

اقبال ٥ 
٢۵٠مترزمين، ٢نبش، شمالی، ۶ سقف 
 ١,١٠٠ نقدى  و  معاوضه  پروانه  با 

ميليارد         ٠٩٠١٨٤٩٥٠٠٦
٩٥٣٠٤٠٩١/ ف

3وثرشمال� ١٨ 
(باهنر١٠) 

ساختمان قدیمی
زمين ٢٧×١٠

تراکم متوسط-جنوبی
قيمت ٢۵٠٠-نقد+معاوضه
٠٩١٥٥٠٢٦١٦٣

٩٥٣٠٣٨٤٢/ ق

دانشجو 
٢۵۵متر، با پروانه ۴ سقف 

٢کله، تراکم متوسط، ١ ميليارد 
٩٥٣٠٤٠٢٤/ ف٠٩١٥٧٧٣٣٧٣٣

مل< آباد- اوا�ل بزرگمهر 
۵٠٠ متر زمين ۶٠٠ متر بنا 

قابل سکونت عرض ٢٠ بيواسطه 
٠٩١٥١١٣٣٢٧١فرمانيه 

٩٥٣٠٤٩٢٩/ ب

هاشميه 
٢۵٠ متر با ۶٠٠ متر زیربنا 

جنوبی- تراکم زیاد
 (بی واسطه) 

هيراد ٣٨٧٠٤٧٢٤

٠٩١٥٤٣٩٦٦١٠
٩٥٣٠٣٥١١/ ب

 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

امامت
 جالل 

٢۵٠ مترى- به قيمت رسيده 

٠٩١٥٥١٤٨١٦٧
٩٥٣٠٤٩٣٩/ بمداح- کریم پور

3يلومتر٧٥مشهد
رباط سفيد،٣٠٠متر بنا ١۴٠متر 
زیربنا،با امتبازات کامل،فی١٠٠م

٠٩١٥٢٤١٠٨٠٠
٩٥٣٠٤٩٥٠/ پ

٧ � امام رضا - عنصر
 ٢٨۴ متر ویالیی - فروش فورى

٩٥٣٠٣٢١٠/ م٠٩١٥٥٠٧٥٠٤٤ 

نوفل لوشاتو 
  ٢×١٠۶ ٢ممر،  ٢۶٠متر،  کلنگی 
حضورى:  ٨٩٠م  فی  نقد،  فورى، 

 مسکن مهدى بين نوفل ۴ و ۶ 
٩٥٣٠٤٠١٩/ ف

معاوضه 
و�ال�� 

با آپارتمان و بالعکس
بدون واسطه 

٠٩١٥١٠٢٦٠٦٦
٩٥٣٠٢٤٠٣/ ق

آب و برق 
بلوار شهرستانی

 بين ١١ و ١٣ -۴٠٠ متر 
سر دو نبش به فروش

 می رسد قولنامه اى
٠٩١٥٥٠٠١٤٨٩

٩٥٣٠٢٠٠٥/ ف

٩٥١٩١٢٨٤/ پ

و�الشهر
 زعفرانيه 
الماس کاران
 درخت بيد- پاسارگاد

شاندیز- طرقبه- جاغرق 
باغ-ویال- آپارتمان 

٠٩١٥٣١٣١٣٥٢ 
 شهریارى   ٣٥٥١١١٧٥ 

٢٢ �صياد شيراز
قطعه دوم جنوبی ١٢٠٠ متر فروش 

زیرفی فقط مصرف کننده بی واسطه 
٠٩١٥١٠٤٢٠٩٢

٩٥٢٩٣٩٠٣/ ر

شاند�ز
خرید و فروش

 مسکن مهر 
زمين ،باغ و ویال

٠٩١٥٥٠٠٨٢١٥
٩٥٠٦١١٨٩/ پ

٩٥١٩١٤٣٢/ ف

شاند�ز
اراضی ششدانگ استاندارى و 

مسکن مهر- اکرمی 
٠٩١٥١١١٦٧٣٣     

�زمين ها
 فروش� گلشن

زمين۴۵٠٠متر
زمين٢٠٠٠متر

زمين ١۶٠٠متر، زمين
 ٩٢٠متر ،زمين٧٠٠متر

زمين ۵۶٠متر،زمين۵٠٠متر
گرگانی ٣٨٨١٨٤١٢

٩٥٣٠٢٥٧٩/ پ

شاند�ز 
خرید و فروش 

تعاونی ها ارگانها باغ وویال
٩٥٠٩٠١٩٠/ پ٠٩١٥٥١٨٤٩٦٨

٩٥٣٠٢٩٢٣/ ف

٣٩٦مترعرصه
 ٥٧٠ميليون 

(مترى ۴۴٠,١) 
تراکم ١٣۵% 

عرض ١٢ 
قطعه دوم
 از حاشيه

 شهيد رفيعی ٢٢ 
تقبل هزینه 

کامل فونداسيون

 ۴٠% نقد
مابقی دوماهه 

تلفن : 
٣٥٢١٩٥٢٧
٣٥٢٢٤٣١٤ 

حاشيه شاند�ز
١٧٧١ متر دو نبش ١١٠٠ متر 

پروانه توریستی
٠٩١٥١٠١٨٤١٠

٩٥٣٠٠٨٥٤/ ف

فروش زمين در حال احداث 
نزدیک حرم مطهر (طبرسی ٢٧)

 با قابليت تجميع
٩٥٣٠٣٨٨٩/ م٠٩١٥٣٢٢٣٧٧٨

فروش ٣ قطعه زمين مل< 
١٠٠٠مترى روستاى عسگریه 

هر قطعه ٩٠م   
٠٩٣٦٥٠٩٠٨٨٧ نجاتی

٩٥٣٠٢٧٣٥/ ر

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

 الهيه
 سپاد 

خریداریم
٠٩١٥٣٠٨٤٧٣١ 

٩٥٢٠٠٦٩٦/ ق

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

٠٩١٥٦٢٦٢٥٨١
٩٥٢٠٢٧١٢/ پ

الهيه ٣٧
٣٠٠ متر- شمالی- نقدى یا 
معاوضه زمين بلوک ٧ یا ١١

٩٥٣٠٤٧٤٧/ ف٠٩١٥٣١١٤٥٦٥

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

هاشميه ٩١
دو کله ، ٢٠٠ متر

 عرض ٨ ،  تراکم کم
معاوضه با آپارتمان

 ۴٨٠ م
٠٩١٥١١٠٩٣١٦

٩٥٠٩٦٨٠٧/ ل

٥ قطعه زمين 
١٠٠٠مترى داراى آب و استخر از 

مترى ٨٠٠٠ تا ١۵,٠٠٠ معاوضه با 
ماشين     ٠٩١٥٨٠٤٧٠٠٨

٩٥٢٩٩٧٢٨/ ف

گلبهار-٢٥٠ متر زمين
محله ٧-شمال�

با فنداسيون - موقعيت عالی 
٠٩٣٩٠٢٩٩٦٤١

٩٥٣٠٤٤٠٠/ ش

فروش فور� زمين 
١٠٠٠متر دور دیوار با جواز 

ساخت منطقه مسکونی طرقبه  
٠٩١٢١٠٦٩٩٧٩ حسينی

٩٥٣٠١٩٨٩/ ق

توس ٩١
قطعه دوم ، ٢ نبش ، ١۵٠٠ متر

٠٩١٥٥١٧٤٢٩٢ فورى
٩٥٢٩٧٥٢٥/ ل

٩٥٣٠١٣٩٥/ ف

شاند�ز- و�الشهر 
خرید، فروش، معاوضه 

زمين، باغ، ویال، زعفرانيه 
سوارکارى، جلدک 

الماس کاران ، درخت بيد
 دهنو   

دونده ٠٩١٥١١١١٢٠١

  ٣٥ �صياد شيراز
نور ١٢

١٢۵ متر زمين 
به فروش می رسد 
٠٩١٥٥٠٠١٤٨٩

٩٥٣٠١٩٧٣/ ف

زمين فروش� 
١٠٠٠ متر زمين داراى 

پروانه ٣٨٠٠ متر تراکم 
زیاد الدن ١٩ حدود ٢٢٠ 

متر کلنگی در ۶ سقف 
٠٩٣٠١٤٢٣٠٥٦
٩٥٢٩٧٠١١/ پ٠٩١٢٩٢٥١٨٠١

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

٩٥٢٩٥٥١٠/ ر٠٩٣٥٣٦٦٠٤٩٧

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

٢ یا ٣ یا ۶ دانگ و باقيمانده ١٧۶
٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢

٩٥٢٨٣٤٦٧/ ل

زمين

٩٥١٨٣٠٢٣/ م

٩٥٢١٩١٣٩/ ق

٩٥٢٦٥٧٣٨/ م

٩٥٣٠٠٣٨٤/ ف


