
چهارشنبه ١١ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٧
٤٧

سجاد
خرید و فروش
VIP آپارتمان

 ٢۵٠ متر به باال
٠٩١٥٥١٧١٦٧٠

٩٥٢٣٧٠٢٨/ ف

هفت تير 
١۶٠متر،صفر،٣خواب،فول 

امکانات،فی۶٢٠م  بی واسطه 
٩٥٣٤٨٦١٤/ پ٠٩١٥٥١٠٧٤٢٣

�دانشجو١٦٢متر٥واحد
جنوبی١سال ساخت طبقه۵ بسيار 

خوش نقشه فول امکانات۴٩٠م
٠٩٣٣٠٤١٦٨١٦

٩٥٣٥٢٦١٩/ ق

اوا�ل هاشميه
١٧۶متر- صفر

 زیر فی- بی واسطه
٩٥٣٤٦٣٣٧/ پ٠٩١٥٥١٧٥٦٠١

فلسطين
٣خواب نوساز لوکس تک واحدى 

٢پارکينگ دوکله همکاربالمانع
٣٨٤٤٣٣٩٥-٠٩١٥١٦٧٦٢٠٦

٩٥٣٥٢٨٤١/ ق

مدرس- ١٦٠متر
صفر ، لوکس ، طبقه ١ ، ٢ و ٣ ، مترى 
٣/٩٠٠ م ، بی واسطه، حسين زاده

٠٩١٥٢٥٠٤٢٥٢رایزن
٩٥٣٤٧٨٥٣/ ل

 � باهنر- فور
 ١٧٠متر، تک واحدى، صفر،فول 

 ٠٩٣٥٥١٢٠٧٦٥
٩٥٣٤٨٨٠٦/ ب

�رضاشهر اوا�ل رضو
۵۵٢متر تراکم زیاد جنوبی سه 

نبش ٢ميليارد بی واسطه
٠٩١٥١١٩١١٧١

٩٥٣٤٩٣٩٥/ ق

امامت تا دانشجو
ویالیی شما را نقدا خریداریم 

عمارت قربانيان
٣٦٠٧٦٦٠٠

٩٥٣٤٩٠٦٩/ ل

فروش منزل ٣٥٠ متر
بنا ۶٠٠ متر ٣ طبقه مسکونی 

آموزشی احمدآباد ابومسلم
٣٨٤١١٧٨٩

٩٥٣٤٩٦١٤/ ف

فروش مل= 3لنگ� 
�١٢٨ متر

سناباد ۶٠
۵٢۵ م

در منطقه تجارى ادارى
دوممر

اجازه ساخت ١٠٠%
مناسب براى ساخت ۴واحد 

ادارى ٩٠ مترى
٣٨٤٤٦٦٤٤

٠٩١٥٥١٨١٢٠٠
٩٥٣٤١٦٧٧/ ق

خر�دار�م
ویالیی، ٢۵٠مترى ، محدوده 

امامت ، وکيل آباد ، فرامرز
٠٩١٥١٠٩٧٨٠٦

٩٥٣٥١٢٧٥/ ق

عباد�١٨منزل و�ال��
١٢٠ متر سند ششدانگ ملک

 ٢ طبقه مستقل MDF کف سراميک
٠٩١٥٩٠٩٧١٠١

٩٥٣٥٣٢٥٤/ ف

و�ال�� - چناران
 با موقعيت عال� 

(بهشتی ١٣ 
 قطعه دوم شمالی ) 

زمين ۵١٠ متر 
با ١٣ متر حاشيه 

 ٢٠٠متر زیربنا
۴ خوابه 

 داراى سند 
ششدانگ 

 پروانه و پایان کار 
امالک آریانا(سرابی )

٠٩١٥٥١٩٣٢٩٤
٩٥٣٥٢٧٢١/ ش

قاسم آباد،اد�ب جنوب�
 ویالیی ششدانگ١٨٠متر مناسب جهت 
ساخت بخشی از کارهاى پروانه ساخت 

 ٠٩٣٣٩٠٩١٣٦١انجام شده۵۶٠م
٩٥٣٥٢٥٧١/ ق

فرهاد- فرهاد 
٢۵٠ مترى تراکم زیاد 

٠٩١٥٤٤٠٣٠٣٣ کاخ
٩٥٣٤٥٤٠٤/ ف

احمدآباد
خرید و فروش ویالیی کلنگی 

یا قابل سکونت ٢۵٠ یا ۵٠٠ مترى
٣٨٤٧٣٦٩٦ حجت

٩٥٣٤٩٦٩٩/ ف

3وهسنگ� 
بهشت� ٤٤ 

بين همت و پارس 
٢۵٨مترزمين ٣٠٠ مترزیربنا 
٢واحد شمالی داراى ۶ سقف 

پروانه فی ١ ميليارد 
٠٩١٥٣٠٤١٢٣١

٣٨٤٦٣٨٢٣
٩٥٣٥٢٥٨٦/ ف

٣ Bو3يل آباد ٥٩ شر�
٢طبقه، تراکم متوسط ٢۶٠مترزیربنا، 

و ٢٣٠ متر زمين٨٩٠م 
٠٩١٥٣٢٢٥٣٨٣-٣٨٩٠١٠٣٣

٩٥٣٥٣٠٥٥/ ف

 (�سناباد (منوچهر
ویالیی ٣٠٠ مترى بازسازى معاوضه 

٠٩٣٥٨٠٦٠٠٠٩
٩٥٣٥١٨٦٤/ ممهندس حيدرى

مطهر� شمال� ١٧
٣٠٠متر- ٢۵متر تجارى

 ٢طبقه مستقل- مترى٢,۵٠٠م
٠٩١٥٥٠٥٤٥٥٢

٩٥٣٥٢٢٨٦/ ق

مل�L ٢ ممر واقع در حاشيه بلوار 
طبرسی اول بين طبرسی ۶٠ و ۶٢ با 

٢٧ متر تجارى به فروش می رسد
٠٩٣٥٣٥٨٨١٢٦

٩٥٣٥١٢٥١/ ف

بلوارسجاد
منزل ویالیی وآپارتمان 

شمارانقداخریداریم
٩٥٣٢٦٨٧٣/ پ٠٩١٥١١٠٩٨٩١

قابل توجه 
مصرف 3ننده 

شده  بازسازى  خمينی  عدل 
متر   ٣٠٠ زمين  ٢۵٠متر  شيک 
مستقل  طبقه   ٢ -در  زیربنا 

فی ١ ميليارد و ١٠٠ ميليون 
فروش یا معاوضه با متراژ بزرگتر
تلفن ٠٩١٥٣١٣٩٤٥٢

٩٥٣٥٠٢١٣/ م

هاشميه وهنرستان
٢۵٠و٢٠٠مترى

 تراکم زیاد بی واسطه
٠٩٣٦١٤٧٩٣٧٦

٩٥٣٤٧٣٦١/ د

 امامت 
مدرس -جالل 

 زیباشهر 
ویالیی

٢۵٠مترى 
٠٩١٠٠٩٣٩٣٩٣ 

آرون
٩٥٣٤٩٥٥٩/ ب

 هاشميه 
 ٢۶۴متر جنوبی 

عرض ١١
بنا ١٨٠متر 

بازسازى 
نقد یا معاوضه 

با آپارتمان نوساز 
فقط درمحدوده 

آزادشهر
٠٩١٠٠٩٣٩٣٩٣ 

آرون
٩٥٣٤٩٥٦٢/ ب

فLور� ١١٠ متر زمين
١٢٠ متر بنا دوبلکس ٢ خواب تراکم 
م   ٣٣٠ ملک  ششدانگ  سند  متوسط 

٠٩١٥٧٩١٨٢٧٢بی واسطه 
٩٥٣٥٠٤٨٨/ ف

حاشيه سلمان ١ سناباد
دوممر ٣٧٠ متر ٧٢ متر تجارى دائم 
جهت مدرسه، درمانگاه، پاساژ- نقدى 

٠٩١٥١١١٧٢٨٨معاوضه 
٩٥٣٤٩٢١٧/ م

هنرستان
۴واحد یکجا،صفر،۶١٠متر بنا 

فی ٣ ميليارد ، بی واسطه 
٠٩١١٤٥٨٢٢١٩-٣٨٩٤٤٠٧٦

٩٥٣٥٢٦٣٠/ پ

احمدآباد
پشت حاشيه 

٢١٣ متر زمين ۴٠٠ متر بنا 
مفيد در ٣ واحد

 و سند ششدانگ 
فی ١,٧٠٠ ميليارد 

   ٠٩١٥٥٠٦٩١٦٥
٠٩٣٥٣٦٢١٢٨٨

٩٥٣٠١٤٢٧/ ف

مشار3ت
خر�د، فروش 
ویالیی حومه وکيل آباد 

 سجاد، احمدآباد 
زیباسازان -طهماسبی

٩٥٣٢٦٠٣٨/ ف٠٩١٥٨٦٩٠٠٣٢

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

خریداریم 
٠٩١٥٣١٣٠٢٩١-٣٨٤٦٣٨٧٠

٩٥١٢٧٤٠٨/ ف

٩٥٣٤٢١١٢/ ق

و�ال��١٢٥مترزمين 
 ٨۵متربنابامجوزشهردارى تمام اسکلت

خيابان٢٠مترى٢خواب، بلوار توس
٠٩١٥٨٩٩١٩٠٢

آزادشهر
حاشيه  دوممر  مترى   ٢۵٠ ملک 
بلوار آموزگار- جالل ۵۴- بدون بنا 

٩٥٣٤٩٣٤٧/ م٠٩١٥١٠٣٣٣٥٦

دالوران
١٣۵ متر زمين +

 ٨۵ متر بنا با عرض 
٩متر ، فی ٣۵٠ م
٠٩٣٨٠٣٥٤٣٢٨

٩٥٣٤٧٨٩٧/ ل

احمدآباد رضا 
 ویالیی ٢٣٠متر 

تراکم متوسط 
٢۶٠متر زیربنا 
بازسازى شده 

در ٢طبقه 

٠٩١٥٢٠٣٨٣٠٠ 
٩٥٣٥٠٩٦١/ ب

طالب- نبوت ٨ 
 خانه کلنگی ٧٠ مترى 
حاشيه ۶ متر فروشی 
٠٩١٥٣٠٠٨١٥٧

٩٥٣٥٣٠٤١/ ف

حاشيه 
دندانپزشLان 
٣۶٠ متر با ٣٠ متر عرض 

٣ نبش مناسب جهت ساخت 
مجتمع تجارى مسکونی 

٠٩١٥١١٢٠٤١٢
٩٥٣٤٨٦٧٨/ پ

ویالیی-٨٠ متر-٧٠متر
مترى-دو   ۵ بنا-کاغذ-کوچه  زیر 
۶-ازهدى  توس۶۵-نجف  نبش 

٠٩٣٦١٦٩١٠٨٥ ١٢-٧٢ م
٩٥٣٥٣٢٠٤/ م

٢ طبقه و�ال��
 هر طبقه ٧٠ متر 

سراميک MDF هایگلس 
شيک سند ششدانگ پایان کار 

هنرستان فی ٣۵٠ م
 ٣٨٩٢٧٠٨٣

٠٩١٥٥١٤٠٨٣١ ميرى
٩٥٣٥٢٩٤٤/ ف

اوا�ل الدن
٢٢۵ متر زمين ١٢۵ متر زیربنا 

سراميک MDF فی ۶۵٠ م
٠٩١٥٣٢١٤٨١٩

٩٥٣٥٢٧٦٥/ ف

اوا�ل هاشميه
٢۶٠ متر جنوبی تراکم متوسط 

داراى ٣ طبقه بناى بازسازى شده
٠٩١٥٣١٨٢٨٦٨

٩٥٣٥٢٢٣٧/ ف

خانه قد�م� ساز 
(3لنگ�)

به متراژ ١۵۵ متر 
و با زیربناى ٢١٠ متر

 تراکم متوسط سند مالکيت 
ششدانگ جهت فروش

 بدون واسطه
٠٩٣٧٩٣٧٦٩١٥

٩٥٣٥٣٢١٢/ ر

بلوار اند�شه 
منزل ویالیی ٢٢۵ متر زمين 

٢ طبقه 
٠٩١٥٢٦٧٥٧٦٧

٩٥٣٤٨٩٢٤/ ر

مطهر� شمال� ٥٨ 
١٠٠مترزمين شمالی 

٢,۵طبقه بناى مستقل 
بازسازى شده از همکف 
حياط ماشين رو  وکالتی 

٢٢۵م 
٠٩١٥٦٢٥٥٢٠٦ مشهدى

٩٥٣٣٩٦٩١/ ف

اوا�ل مهد� - ترا3م ز�اد
استثنائی خریدار واقعی

 بی واسطه
٠٩١٥٨٩٣٠٩٥٥

٩٥٣٥١٤٥٧/ ف

امامت ٥٤
واحد   ۴ در   ۴٠٠ ٢۵٠متربنا  زمين 

مجزا دو ممر    ٠٩١٥٦١١٦١١٢
و ٠٩١٥٥١٢٦٩٨٩

٩٥٣٥٠٣٣٨/ ر

٢٥٠متر راهنما��
تراکم زیاد جنوبی فروش فورى 

زیر فی واقعی
شهرمشهد ٠٩١٥٥٨٠٣١٥٨

٩٥٣٥٣٠٧٧/ ق

حاشيه ابوطالب
با موقعيت تجارى عالی 

ملک کلنگی جهت فروش 
یا معاوضه مساحت ١٨٠ 

متر حاشيه ٨×۵,٢٢ 
فی ۴ م 

٠٩١٥٥٠٤٧٧٦٥
٩٥٣٤٩٠٦٦/ ف

خانه و�ال�� طرقبه 
حصار گلستان

١۵٠متر زمين ٩٠متربنا 
صفر سند پایانکار برق آب 

گاز ساخت عالی باچشم انداز 
آرام بخش فی١٨۵م

٠٩٣٦٨٨٣٩٨٨٩
٩٥٣٥٢٨٦٨/ ق

شهرt ابوذر ٦٠٠متر فضا� سبز
 ٢٢۶ متر مسکونی، ١۴٠ متر 

زیربنابازسازى شده،٧۵٠ م،معاوضه 
٠٩١٥٤٢٥٧٢٦٥

٩٥٣٤٦٨٦٥/ ر

٢٥٠ متر 
سندششدانگ آزاد 

امتيازهاى ۴ گانه 
براى ٢ واحد 

خانه کلنگی
جانباز ٧ نبش تالش ١۵ 

فی ۶٨٠ (فورى)
٠٩١٥٨٨٠٩٦٣٧
٠٩٣٥١١٠١٤٥٠

٩٥٣٥٢٦٩٨/ م

و�ال��
١٧٥متر

٢طبقه،سه راه اندیشه
فول،لوکس

٠٩١٥٠٥٤٨٤٧٤
٩٥٣٥٢٨٧٧/ پ

 خر�دار�م 
 ویالیی ٢۵٠مترى 

با ٣طبقه بنا
 زیر ۵سال ساخت
 در محدوده هاى
 ملک آباد(گویا) 
باهنر، احمدآباد، 
اوایل وکيل آباد 

درمناطق تراکم کم
 با تردد پایين

٠٩١٥٥٢٣٤٤٥٤ 
٩٥٣٤٩٥٦٠/ ب

مل= آباد،3مال المل=
٢۵٠ متر زمين ، ۴٠٠ متر بنا 

قابل سکونت
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٣ َملک

٩٥٣٥٣١٩٢/ ر

�فور� فور
٢۵٠متر جالل بی واسطه

٩٥٣٥٣٢٢٠/ ق٠٩١٥٤٠٧٠١٩٨

دانشجو
فروش و�ال�� 

٠٩١٥٨٠٨١٨١٠ ميرى
٩٥٣٥١٦٤٣/ ف

اوا�ل دانشجو
ویالیی ٢۵۵متر 

٣٠٠متر بنا شمالی 
تراکم متوسط 

نقدى 
کيانی ٠٩١٥٢٠٠٠٢١٠ 

٩٥٣٥٢٠٩١/ پ

به مواردفروش� شما 
سر�عانيازمندوخر�دار�م

آپارتمان، ویالیی ،زمين 
سيدرضی، دانش آموز 

دانشجو،قاسم آباد
اماميه، الهيه، سپاد

صفی آباد،جلدک
 بی واسطه

فرزان ٣٦٦١٧٧٧٥ 
٠٩١٥٣١٥٠٢٢٧

٩٥٣٣٩٤٩٤/ پ

و�ال�� سند٦دانگ محدوده گاز
فی ١٢۵م، زمين ۶٧متر  در دو 

طبقه، حاشيه ٧ متر، ميالن ٢٠مترى 
٠٩١٥٧٦٧٦٣١٩

٩٥٣٤٦٣٦٠/ ق

خيام ٦٣ پرد�س 
زیرفی ١۶٠ متر زمين ٣٩٠ متر 

بنا بسيارشيک
٠٩٠٣٥٧٥٤٥١٧

٩٥٣٥١٩٥٦/ ف

اوا�ل دانش آموز

موقعيت عالی ٢۵۵متر
داراى۶سقف پروانه 

نقدى ١/۴۴٠ميليارد 
بی واسطه

٠٩١٥٥٠٩٣٤٠٧
٩٥٢١٦٥٢٧/ ق

باهنر
ویالیی ٢۵٠متر تراکم متوسط 

نقدى یامعاوضه
حسن زاده ٠٩١٥٥٠٦٤٧١٥

٩٥٣٤٧٤١٣/ د

 �فروش محدود تعداد
و�ال�� 

با قيمت استثنایی محدوده وکيل آباد
٩٥٣٤٨٨٣٢/ ف٠٩١٥٢١٥٦٠٠١

هنرستان 
٣٠٠متر،تراکم متوسط

دو ممر ، فروش یا معاوضه 
با۴واحد دربلواروکيل آباد

 بی واسطه 
٠٩١٥٥٠٦١٨٩٥

٩٥٣٥١٩٠٧/ پ

آبLوه- ا�رج
ویالئی قابل سکونت 

١٢۵متر زمين 
بازسازى شده

 ٢٢۵ مترزیربنا در ٣طبقه 
بدون واسطه 

٠٩١٥٣١٣٤٠٠٦
٩٥٣٥٠٤١٤/ ق

مل= آباد
 سجاد
۵٠٠متر

دونبش،موقعيت استثنایی
 بدون واسطه

٠٩١٥٨٠١٠٤٨٠
٩٥٣٥١٨٦٨/ پ

�و�ال�� ١٢٤ متر
قابل سکونت جهت دو خانوار با 

قيمت توافقی
٠٩١٥١١٨٦٥٠٥

٩٥٣٤٧٥٣٣/ ق

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

 ٠٩٣٠٤٤٢٨٧٠٠جنوبی
٩٥٢٣٢١٨٩/ م

سجاد
مل= آباد 

۵٠٠مترى ، تراکم متوسط 
موقعيت عالی

٠٩١٥١١١٢٩٥٩
٩٥٣٥١٨٤٠/ پ

فالح�-٢٠٠متر
٢نبش،تراکم متوسط ١۵٠متربنا 

فی۶١٠م،بی واسطه 
٠٩١١٤٥٨٢٢١٩-٣٨٩٤٤٠٧٦

٩٥٣٥٢٦١٧/ پ

٣طبقه ٥٠متر� ٩٢م
(٧م رهن)ميثم شمالی 

٠٩٣٥٩٩٤٩١٧٧
٩٥٣٤٩٤٢٧/ ط

منزل و�ال�� با ٢طبقه ساختمان
١۴۵متر حاشيه خيابان مترى ۶ ميليون

 کالهدوز ٣۶ پالک ١٧٠
٠٩١٥٩٠٩٢٥٥٠-٣٢٤٠٥٨٣

٩٥٣٥٣١٨١/ م

الهيه - اماميه 
سر�عًا خر�دار�م 
نقد    نقد  

بلوک
۵ - ۵/١  -٧ و ١١ 

بی واسطه 
  ٠٩١٥٣١٥٠٢٢٧
فرزان ٣٦٦١٧٧٧٥ 

٩٥٣٤٦٤٢٩/ پ

 �فروش فور
دور  تنکابن،  در  واقع  متر  زمين۶٣٠ 
دیوار، طبق نقشه ثبتی و سند آماده 

٠٩١٥٥٠٠٢٨٣٨فی ٨۵٠ م
٩٥٣٤٩١٨٠/ م

فروش فور� �= قطعه زمين 
شاهنامه  بلوار  در  واقع  مترى   ١٨٠
رسد  می  فروش  به   ۵٧ و   ۵۵ بين 

٠٩١٥٤١٩٢٦٥٣بدون واسطه 
٩٥٣٥٢٤٧١/ م

خر�د و فروش خانه

زمين

٩٥١٨٣٠٢٣/ م


