
چهارشنبه ٢٢ دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٥
٤٠

سجاد- زنبق جنوب� 
٢٧۵ مترى صفر شيک جنوبی 

مترى ۶ م بی واسطه لطفا 
٩٥٣٠٣٤٤٢/ ب٠٩١٥٤٤٢٥٠٣٠

 �خر�دار نقد
آپارتمان 

در مناطق هفت تير- اقبال
 صياد- باهنر- سامانيه- قناد 

زیر ده سال با هر متراژ 
(بی واسطه) 

٣٨٧٠٤٧٢٤-٣٨٧٠٤٧١٤
٩٥٣٠٣٥٣٥/ ب

دانشجو و 
هفت تير و جالل

واحدهاى ١٣٠و١۵٠و١۶٠مترى 
نوساز فول امکانات 

معاوضه با خودرو مدل باال
 یا  آپارتمان کوچکتر 

 ٠٩١٥٧١٧٧٤٩٨
قاسمی

٩٥٣٠٣٧٨٠/ ق

 اوا�ل سروش 
 ٢٠٠مترى تک واحدى صفر، لوکس 
سونا، جکوزى بدون واسطه ٩٢٠م 

٠٩١٥٢٥٤٢٥٥٤ یزدى
٩٥٣٠٦١٠٤/ ب

امامت 
١۵٠ مترى فوق لوکس 

۴٠٠ م نقد+ ١٣٠ م رهن 
+ ٧٠ م وام 

٠٩١٥٦٨٩٨١٠٠
٩٥٣٠٤٩٣٧/ بمداح- دولت

٤٢ tشاهد ٣٤ پال
آپارتمان ١۵۵متر طبقه سوم 

٣خواب کف پارکت کمدها 
هایگلس آشپزخانه کالسيک 

سيستم تمام هوشمند 
کاغذدیوارى باربيکيو کنترل 

ساختمان از راه دور فی ٣٩۵م 

٠٩١٥٣٣١٢٠٩٧
٩٥٣٠٤٣٢٤/ ف

اوا�ل هاشميه 
٢١٠ متر ۴ خواب ،صفر

 بی واسطه
٩٥٣٠٣١٨٧/ پ٠٩١٥٥٢١٩٩٧٢

 باهنر 
 ١۶۵متر، بی واسطه 

٠٩١٥٨٢٠٠١٢١ 
٩٥٣٠٦١٥٢/ ب

٩٥٣٠٤٩٨٠/ ق

١٥٠متر حافظيه ٧ 
طبقه پنجم، سه خواب، فول

٧ سال ساخت، ٣٩٠م، بيواسطه  
٠٩١٥١١٣٥٨٦٥ موسوى

هاشميه- ٢٢٠ متر 
فور� صفر الب� فول   

٠٩١٥٠٠٤٤٠٠٦
٩٥٣٠٤٩٣٠/ ب

اوا�ل صياد 
 �مجموعه ٤ واحد  

٠٩١٥٠١٠٤٠٦٠
٩٥٣٠٥١٤٤/ ف

٧ تير 
۴٠٠ متر پنت هاوس صفر

١,۵ ميليارد بی واسطه
٩٥٣٠١٦٨٦/ ف٠٩١٥١٢٥٣٤١٧

بين دندانپزشLان ١٢ و ١٤ 
سوم  طبقه  واحدى  تک  متر   ٢١٠

تمام فول ٠٩١٥٣١٦٦٢٠٧
٣٥٠٢٣٥٢٩

٩٥٣٠١٩٨٢/ ف

باهنر تا هفت تير 
٢و ٣ و ۴خوابه 

٠٩٣٥٨٣٥٤٥٨٠
٩٥٣٠٥٠٤٦/ ف

امامت 
١٧٠ متر صفر ٣ خواب 

نزدیک پارک ملت 
طبقات باال 

با ویو پارک ملت
 خوش نقشه نورگير عالی

 شخصی ساز 
٠٩١٥٦١٨٣٢٣٠

٩٥٣٠٣٤٦١/ بمداح- حسينی

 �فروش فور

دانشجو 
١۶۴ متر، صفر
شخصی ساز 
فوق العاده شيک

 ۵طبقه، طبقه چهارم
 فول امکانات
 مترى ٣,۵م 

٣۵م وام مسکن 
٠٩١٥٥٠٩٩٤٣١

٩٥٣٠٢٤٣٤/ ف

قاض� طباطبا�� ١٤ 
آپارتمان ٢۴٠ مترى صفر فوق لوکس

 مهندسی ساز و خوش نقشه 
٠٩٣٧١٠٩٤٠٨١-٣٧٢٨١٧٣٥

٩٥٣٠٦٥٥٠/ م

٢ �مهد
١٧٠متر -مجتمع ۴واحدى

 فول امکانات -مترى٣,٧٠٠م
٠٩١٥٩٠٩٥٠٠٤-٣٧٦٣٩٦٧٦

٩٥٢٩٨٦٦٣/ ق

�١٧٠ متر ال3چر
امامت ١٦ 

فقط مشکل پسندان - معتکف
٩٥٣٠٥٥١١/ ل٠٩١٢٤١٨١٠١٣

فروش 
 پيام ٢ پالک ٢۶- ۴٠٠ متر زمين، 
١۵٩٨ متر سقف و اسکلت ۶ سقف

٩٥٣٠٣١٤٧/ م٠٩١٥٨٩٥٣٢٤٠ 

 فروش آپارتمان ١٦٥ متر
 طبقه سوم صفر بهشتی ٢۴ پالک 

١٣۴ فی مترى٢,٧٠٠ م 
ربيع    ٠٩١٥١١٠٤٥٦٣ 

٩٥٣٠٤٠٩٣/ م

هفت تير ٣ 
هایگلس  سراميک  ٣خواب  متر   ١۶٣
صفر  واحدى  تک  جکوزى  مستر  دو 

٠٩١٢٨١٨٠٨٦٥فی ۵٨۵م
٩٥٣٠٦٠٣٣/ ف

فروش� 
آپارتمان صفر 

دردانش آموز ٩، ١٧٠ مترى 
با کليه امکانات  

٠٩١٥٥١٦٧٠٥٣
٩٥٣٠٥٠٧١/ ر

هاشميه 
١٨٠ متر- صفر- فول امکانات

 دیزاین عالی- بی واسطه 
٠٩١٩٠٢٢٧١٥٣حسينی 

٩٥٣٠٣٥٢٦/ ب

هاشميه
١۵۵متر،طبقه۵،کف سراميک 
MDF،کاغذ دیوارى،آسانسور

٩٥٣٠٥٩٣٠/ پ٠٩١٥٤٢٣٥٦٩٣

امامت 
جنوبی صفر- ٣ خواب 

فول امکانات 
نما کالسيک 

٠٩١٥٥٢٣٤٤٥٤
٩٥٣٠٣٤٦٣/ بآرون

امامت 
فروش در حال ساخت 

آپارتمانهاى ٣ خواب
در منطقه آزادشهر 
با متریال روز عالی 

٠٩١٥٤٠٥٨٠٠١
٩٥٣٠٣٤٧١/ بمداح-مسعودى

سجاد
خرید و فروش
VIP آپارتمان

 ٢۵٠ متر به باال
٠٩١٥٥١٧١٦٧٠

٩٥٢٣٧٠٢٨/ ف

ز�باشهر 
صفر- ٣ خواب 

متریال عالی 
موقعيت عالی 

٠٩١٥٣٢٠٩٨٤١
٩٥٣٠٣٤٦٦/ بمداح- یوسف زاده

(اوا�ل هفت تير) 
١۶١ متر طبقه دوم ١ سال سراميک 

هایگلس آسانسور مستر تراس
بی واسطه ٠٩١٥٥١٠٧٤٢٣

٩٥٣٠٣٣٩٩/ پ

و3يل آباد (3وثر)
٣۵٠ متر- سوپر لوکس 

(سالن ورزشی) 
البی مجلل- روف گاردن 

و... (بی واسطه) 

٠٩١٥٢٤٠٠٥٣٣
٩٥٣٠٣٥٣٠/ ب

مل< آباد
١٨٠ متر - تک واحدى

فوق العاده لوکس
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٧ َملک

٩٥٣٠٦١٢١/ ف

حاشيه و3يل آباد
و محدوده ،٧٠٠م تا٢ميليارد 

٣٠مورد فروش و معاوضه
بی واسطه ٠٩١٥٤٠٠٥٧٤٩

٩٥٣٠٢٥٠٤/ پ

خيابان امام رضا
بازار بلور خانه کلنگی ١۶۵ متر 

زمين شمالی ماشين رو
٠٩١٢١٩٦٣٤٩٢

٩٥٢٩٦٨٣٣/ ف

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

 مسکن مهدى بين نوفل ۴ و ۶ 
٩٥٣٠٤٠١٩/ ف

منزل٣خواب و�ال��
٢٨٠متر شمالی، زیرزمين 

٢خواب، حياط ١١٠متر، بازسازى 
 mdf ،کامل، آشپزخانه اپن

سراميک، نماسنگ، بسيار شيک
قاسم آباد. ابتداى شاهد 

قيمت توافقی
٠٩٠٣٢٣٤٤٢٦٢ صدوقی

٩٥٣٠٤٩١٤/ ق

�حرعامل� ٤٥فروش فور
ویالیی ١٨٢,٩۵ متر سنددار ٣٧۵ م

 معاوضه با جاهدشهر تا ۴٢٠ م
٣٧٢٤٥٣٨٥-٠٩١٥٨٩١٥٦٦٩

٩٥٣٠٥٢٧٤/ ف

منزل و�ال�� 
قاسم آباد، اندیشه ٢٢

 ١٨٠ متر، ٢ طبقه، ٣ نبش
 هر طبقه سند ششدانگ 
معاوضه با منزل ویالیی 

در امامت، سيدرضی 
دانشجو و دانش آموز 

٠٩١٥٣٢٤٦٦٠٦
٩٥٣٠٦٣٢٠/ ف

منزل ٢ طبقه شمال� 
 توس ٧٢ امين ۵- پالک ۴٧ 

١٢۵ مترمربع سند ثبتی فی ١٢۵م 
٠٩١٥١١٨٧٢١٩-٣٦٦٦٣١٧١

٩٥٣٠٥٧٨١/ م

فروش و�ال��
باهنر 

هنرستان
 هاشميه

 ٠٩٠٢٦٢٦٢٠٠٦
٠٩٠٢٦٢٦٣٠٠٦

٩٥٣٠٤٩٩٤/ ف

سيدرض�
٢۵٠متر،جنوبی،٢طبقه بنا

بی واسطه ٠٩١٥٥٢١٩٩٧٢
٩٥٣٠٣١٣٣/ پ

سرخس دانشگاه ٨
زمين ١٢۵ متر ١٣۵م در دو 
طبقه نوساز هر طبقه ٩۴ متر

٠٩٣٦٣٠٣١٠٥٨
٩٥٣٠٣٦٦٧/ ر

اوا�ل هاشميه 
٢۴٠ متر ویالئی ،با بناى 

بازسازى شده، بی واسطه 
٩٥٣٠٥٦٠٦/ پ٠٩١٥٥٠٥٢٨٣٠

منزل فروش� 
قد�م�

در دو طبقه ١٢٨ متر
 داخل کوچه یک مترى 

(قطعه دوم)مطهرى شمالی ٢ 
فی ٢۴٠ م

٠٩١٥٥٠١٣٦٥٢
٩٥٣٠١٨٠٨/ ف

بيهق� ٢٤
٢۵٠ متر تراکم زیاد ، بی واسطه
معتکف    ٠٩١٢٤١٨١٠١٣

٩٥٣٠٥٤٩٥/ ل

حاشيه و3يل آباد
ویالیی ٢۵٠ و ۴٠٠ مترى 

معاوضه و فروش
٠٩٣٦٠٦٩٨٣٨٧

٩٥٣٠٤٠٧١/ ف

� منزل مسLون� قولنامه ا
 ۵٢متردربلوارصبا،سپاه ۴١

فی٧٠م
٠٩١٥٠٢٩٤١١٦

٩٥٣٠٥٠٥٢/ ق

امامت 
ویالیی ١٧٠ مترى 

قطعه دوم از حاشيه 
تراکم زیاد 

٢۶ متر تجارى 
شهردارى 

٠٩١٥٤٠٥٨٠٠١
مداح- مسعودى

٩٥٣٠٣٤٦٨/ ب

٩٥٣٠٦١٢٣/ ف

مل< آباد-فرزان
٢۵٠ متر -تراکم کم

٠٩١٥٠٧٠١٠٠٥ َملک

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

 ٠٩٣٠٤٤٢٨٧٠٠جنوبی
٩٥٢٣٢١٨٩/ م

عدل خمين� و�ال�� 
فروشی ٢۴٣ متر زمين ٣٠٠ متر 

زیربنا ٢ طبقه مستقل
 ٢٢ متر تجارى دائم 

جنوبی تراکم متوسط ٢ ممر 
سند ششدانگ

 ١ ميليارد و ٢٠٠ ميليون   
٠٩٣٣٥٨٦١٠٢٨ معصومی

٩٥٣٠٥٨٠٥/ ر

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

قابل سکونت عرض ٢٠ بيواسطه 
٠٩١٥١١٣٣٢٧١فرمانيه 

٩٥٣٠٤٩٢٩/ ب

 �خر�دار ٢٥٠ متر
تراکم زیاد در امامت و بلوار معلم

 لطفا مالکين تماس بگيرید 
٩٥٣٠٦٥٥٨/ م٠٩١٥٤٨٢١٠٨٨

 �خانه ٢٥٠ متر
پول نقد 

هر تراکمی 
سيد رضی ، جالل 

عظيمی - شایان
٠٩١٥٧٧٧٣٧٤٢

٩٥٢٩٨٨٨١/ ل

�حاشيه صدمتر
فروش خانه با ١۵٠متر مغازه 
نانوایی سند ششدانگ ملکی

٠٩١٥٢٠٠٠٣١٦
٩٥٣٠٣٧٦٨/ ق

 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

منزل فروش� شي< 
محدوده بلوار قرن�
 دونبش- نوساز ۵٠متر زمين 

١۶٢مترزیربنا
دردوطبقه مستقل- آب و برق 

و گاز مستقل- ۴٠متر پارکينگ 
ششدانگ 

٠٩١٥١٢٢٠٣٩٦
٩٥٣٠٢٤١٨/ ق

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

ميليارد         ٠٩٠١٨٤٧٥٠٠٦
٩٥٣٠٤٠٩١/ ف

صياد ٥٤ 
منزل ویالیی ١٨۵ متر زیربنا ١۵٠ 
متر با سند ششدانگ ملکی ٢٨۵ م 

٩٥٣٠٦٥٥٣/ م٠٩١٥٤٨٢١٠٨٨

باهنر
٢۵۵متر زمين با ٣۶٠ متر بنا و 

پروانه شرایط ویژه
٠٩١٥١١١٠٢٩٦ منصورى 

٩٥٣٠٥٨٥٨/ د

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

خریداریم 
٠٩١٥٣١٣٠٢٩١-٣٨٤٦٣٨٧٠

٩٥١٢٧٤٠٨/ ف

٩٥٣٠٦١٢٥/ ف

مل< آباد-گو�ا
٢۵٠ متر تراکم متوسط

٠٩١٥٠٧٠١٠٠٣ َملک

شهيد 3ر�م� منزل ویالیی
٢٧۵مترزمين ٣٠٠مترزیربنا در 

ششدانگ  سند  زیاد  تراکم  ٢طبقه 
قيمت ٧٠٠م   ٠٩١٥١٠٨٨٣١٤

٩٥٣٠٥٨٥٣/ ف

به موارد فروش 
شماسر�عا

نيازمند و خریداریم
ویالیی،آپارتمان،زمين وتجارى

 در قاسم آباد
فرزان ٣٦٦١٧٧٧٥ 

٩٥٢٧٩٨٨٠/ پ٠٩١٥٣١٥٠٢٢٧

فروشنده واقع� ب� واسطه 
 ١٠٠متر ویالیی، دوطبقه مستقل

بلوارمصلی، مصلی ۵، چهنو ١١
٩٥٣٠٦٣٥٢/ م ٠٩١٥٤١١٦٠١٠

گلبهار 
٢ باب مغازه تجارى ٢٨ و ٣۵ 
مترى ٣ نبش بهترین مکان 
نقدى مترى ۵ تومان نقد و 

اقساط ٣٠ درصد نقد الباقی 
٢٠ ماهه مترى ۵,۵ 

٠٩٣٥٤٦٧٩٧٤٧
٩٥٣٠٤٩٨٨/ م

امامت ٣٩ 
٢۵٠ متر زمين ١۵٠ متر بنا 

جنوبی تراکم کم
فی ٧٣٠م ٠٩١٩٠١٢٩٩٨٣

٩٥٣٠٥٣٩٠/ ف

سروش ١
٢۵٠ متر شمالی معاوضه با 

آپارتمان فی ١ ميليارد و ٣۵٠ 
گرگانی ٠٩١٥١٦٧٣٣٥٣

٩٥٣٠٥٦٢٠/ پ

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

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

 کلنگی شما جهت خرید یا
 مشارکت در ساخت نيازمندیم 

٣٧٦٦٢٥٥٥
٠٩١٥١١٦٢٣٦١

٩٥١٩٤٤٣٨/ م

امامت 
ویالیی ٢۵٠ مترى 
بيش از ٣٠ مورد 

درمنطقه آزادشهر 
٠٩١٥٥٢٣٤٤٥٤

٩٥٣٠٣٤٦٤/ بآرون

و�ال�� فروش�
طالب خيابان ابوذر١٠ دوممر
٠٩١٥٣٠٠٤٦٠٢

٩٥٣٠٦٢٤٠/ ر

فروش� 
�خيابان سعد
منزل دربست ویالیی 

در ٢ طبقه مجزا 
داراى آب برق گاز و تلفن 

سند ششدانگ ملکی
٠٩١٥١٨٢٦٧٤٧

٩٥٣٠٦٢٣٣/ ف

 آزادشهر
 و�ال�� ا3از�ون 

 زیر فی 
٠٩١٥٥١٠٦٣٣٥

مداح - احمدى 
٩٥٣٠٢٥٣٨/ ب

پاستور
         ٢۵٠ متر

٩٥٣٠٦٣٣٧/ ف٠٩١٥٥٠١٩٣٤٨

و�ال�� 
٣٢ متر مغازه ٣٣٨ متر، مترى ١,٢٠٠ م

 بدون واسطه ميرزا کوچک خان ٩ 
٩٥٣٠٥٩٦٨/ ر٠٩١٥٢٣٩٣٦١٣

هاشميه - الله
۵٣٠ متر،شمالی 
۴ واحد  ١۶ سال 

هفت تير - ویال
 ٢۴٠ متر ویالیی

 تراکم زیاد،نقدى یا معاوضه
٠٩١٥٨٩٩٤٩٤١

٩٥٣٠٥٤٤٠/ ل

باهنر 
۵٠٠ متر عرض ٢٠
 زیر فی یا معاوضه 

٠٩١٥٢٧٢٢٨٨٨
بهرامی ٣٨٨٢٢٠٢٣

٩٥٣٠٣٥٣٧/ ب

توس ١٠٠ - جنگ�١٣
٧٠ متر ، شيک و تميز ، فی ۴۵م

٠٩١٥٨٠٠٩٩٧٣
٩٥٣٠٥٧٤٠/ ق

٩٥٣٠٦٠٧٦/ پ

٢٥٠متر� با ترا3م �ا بدون 
ترا3م با هر قدمت ساخت�  
 خریداریم (پول نقد) فقط 

سيدرضی و امامت و دانشجو 
لطفا بدون واسطه 

نوید پزشکی ٣٦٠٤٣٢٣٢

 ٠٩١٥١١٠١٢٥٣

3الهدوز 
۶٠ متر سردونبش- ۵٠ متر تجارى

 ٢ طبقه مسکونی ٧٠ مترى 
٩٥٢٩٩٥٤٣/ م٠٩٠١٥٣٩٣٩٥١

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

 �< 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

خر�د و فروش خانه

٩٥١٨٣٠٢٣/ م

٩٥١٩٩٥٥٨/ خ


