
شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٨
٤٠

اقبال 
 ٢٢

مبارکی ٠٩١٥١٠٢٠٦٠٣
٩٥٣٣٠٩٣٧/ ف

حاشيه دندانپزشLان 
تک واحدى ٣ خواب راه جدا ٣ نبش 
متر   ٢۶۵ یک  منفی  و   ٣ طبقه  فول 

۵٢٠٠٩١٥٨٢٢٢٥٦٥م 
٩٥٣٥٣٤٣٥/ ف

 �فروش فور
حاشيه بلوار هاشميه -١٨۵ متر 

مترى ٢,٩٠٠ م 
٠٩٣٣٧٥٧٧٠٤٧

٩٥٣٤٩٨٤٤/ ف

فرامرز عباس� ٢٥
١٨۵ متر ، نوساز

 ٣ خواب ، طبقه ۵ 
تک واحدى ، هواساز 

مستر   ۵۵۵ م
٠٩١٥٦٩٠٠٢١٩

٩٥٣٥٣٨٣١/ ل

دانشجو
١۵٠ متر صفر فول

ميرى ٠٩١٥٨٠٨١٨١٠
٩٥٣٥١٦٩٤/ ف

فرامرز 
 ١٦

١۶٠ متر طبقه اول
 ٣ خواب 

٠٩٣٣١٦٥٠٢٩١
٩٥٣٥٢٤٩٧/ م

هاشميه ٢٦
۴واحدى،صفر، ١۶٠متر، ۵٢٠ م

نارون ٠٩١٢٦١٧٢٥٣٢
٩٥٣٣٨٢٣١/ پ

سيد مرتض� ٨
١۵٢ متر طبقه 
دوم ۴ واحدى 

لوکس
٠٩١٥٥٠٨٨٢٥٤

٩٥٣٥١٧٦٥/ ف

هاشميه ٢٠
١٧۵متر طبقه دوم ٨ سال ساخت 
سراميک MDF کاغذ تک واحدى 

۴۴٠م      ٠٩١٥٠٤٠٠٤١١
٩٥٣٥١٩٩٥/ ف

اقبال الهور� ١٨٠ متر 
تک واحدى صفر شيک فول 

امکانات بی واسطه فی ۵٧٠م 
٠٩٩٠٥٦٦٦٩٨٣

٩٥٣٥٣٩١٧/ ف

ا3از�ون آخر سال 
١- آپارتمان ٣ خوابه حدود 

١۵۵ متر، بسيار لوکس خاص 
با بهترین متریال، تک واحدى 

در باهنر، مخصوص
 خاص پسندان هال و 

پذیرایی مجزا ٧٠٠ميليون
 ٢- ١٨٠ متر ٣ خواب 

تک واحدى، باهنر، فول 
٨٢٠ ميليون

 ٣- ١٧٢ متر ٣ خواب 
مشرف به فضاى سبز، باهنر با 
چشم انداز عالی ٧٠٠ ميليون 

٣٨٨٣٢٤٢٥
٠٩١٥٥١٨٤٤٥٩
٠٩١٥٥٠٠٥٧٠٠

٩٥٣٥٣٥٦١/ پ

٦ واحد آپارتمان 
مدرس

صفر ، لوکس ١۶٠ مترى 
رایزن ، بی واسطه

٠٩١٥٥٢١٤٥٧٠
٠٩١٥٦٤٤٠٠٥٤

٩٥٣٤٨٢٠١/ ل

اوا�ل فرهنگ 
آپارتمان ١۶٠ متر 
صفر فول امکانات 

۵۶٠م نقدى
کيانی ٠٩١٥٢٠٠٠٢١٠

٩٥٣٥٣٠٦٨/ پ

3وثرشمال�
١٩۵ متر.چهارسال ساخت

۵٨۵ ميليون بيواسطه
٠٩١٥٥٠٥٤٧٣٠

٩٥٣٥٣٧٥٠/ ق

فالح� ٢ 
١٨٠ متر صفر فول با 

امکانات ویژه و الکچرى 
گزینه مشکل پسندان و 

لوکس پسندان 
٠٩١٥٥٠٣٠١٧٧

٩٥٣٥٣٨٦٨/ ف

بين بهشت و پاستور
١٨٠ مترى، ٣ واحدى، 

طبقه سوم ٣خوابه
انبارى، ٢پارکينگ
امتيازات مستقل 

فی ۵٠٠م
٠٩١٥١١٥١٥٤٣

٩٥٣٥٣٥٤٥/ ف

هاشميه ١٧٠متر
تک واحدى طبقه چهارم پارکينگ 

اختصاصی لطفا بی واسطه
٠٩١٥٥٠٥٢٨٣٠

٩٥٣٥٣٠٩٦/ پ

امامت ٢٢
١۶۵ متر،نوساز

 فوق لوکس
موارد مشابه موجود است

 ٠٩١٥٥١٨١٣٨٦
٩٥٣٤٥٢٠٣/ ل

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

فی۶١٠م،بی واسطه 
٠٩١١٤٥٨٢٢١٩-٣٨٩٤٤٠٧٦

٩٥٣٥٢٦١٧/ 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

مطهر� شمال� ٥٨ 
١٠٠مترزمين شمالی 

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

٢٢۵م 
٠٩١٥٦٢٥٥٢٠٦ مشهدى

٩٥٣٣٩٦٩١/ ف

�فور� فور
٢۵٠متر جالل بی واسطه

٩٥٣٥٣٢٢٠/ ق٠٩١٥٤٠٧٠١٩٨

آبLوه- ا�رج
ویالئی قابل سکونت 

١٢۵متر زمين 
بازسازى شده

 ٢٢۵ مترزیربنا در ٣طبقه 
بدون واسطه 

٠٩١٥٣١٣٤٠٠٦
٩٥٣٥٠٤١٤/ ق

٩٨ متر� شمال�
٢طبقه شيک سنددار ابوطالب ۵٠ 

فی ٢۵٠م ٠٩١٥٧٩٧٥٥٣٦
٠٩٣٥٦٠١٦٨٠٠

٩٥٣٥٣٧٦٩/ ف

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

زیربنابازسازى شده،٧۵٠ م،معاوضه 
٠٩١٥٤٢٥٧٢٦٥

٩٥٣٤٦٨٦٥/ ر

سجاد
مل= آباد 

۵٠٠مترى ، تراکم متوسط 
موقعيت عالی

٠٩١٥١١١٢٩٥٩
٩٥٣٥١٨٤٠/ پ

و�ال��
مدرس قبل فرهنگ

تراکم زیاد 
بی واسطه

شایان-معتکف
٠٩١٢٤١٨١٠١٣ 

٩٥٣٤٥١٩٥/ ل

امامت تا دانشجو
ویالیی شما را نقدا خریداریم 

عمارت قربانيان
٣٦٠٧٦٦٠٠

٩٥٣٤٩٠٦٩/ ل

مل= آباد -بزرگمهر
٢۵٠ متر-تراکم متوسط

٠٩١٥٠٧٠١٠٠٣ َملک
٩٥٣٥٤٠٣٧/ ر

اوا�ل هفت تير 
 ٢٢۵مترزمين 

١٧٠متر زیربنا قابل 
سکونت٨٠٠ميليون 

بی واسطه  
٠٩٣٥١٠٥٩٠٠٧

٩٥٣٥٣٩٩٨/ دوزین زاده   

فروش �ا معاوضه
قاسم آباد - فالحی ۴٣ زمين 
۴۴٢ متر در ٣ واحد مستقل

٠٩٠٣٦٧٩٧١٩٢
٩٥٣٥٣٩٣١/ ف

 �بلوار فLور
(١٩بهمن)

زیرفی منطقه ،٣٣٠متر
تراکم متوسط ، جنوبی

بدون واسطه
٠٩١٥٨٠١٠٤٨٠

٩٥٣٥١٩٤٠/ پ

امامت ٥٤
واحد   ۴ در   ۴٠٠ ٢۵٠متربنا  زمين 

مجزا دو ممر    ٠٩١٥٦١١٦١١٢
و ٠٩١٥٥١٢٦٩٨٩

٩٥٣٥٠٣٣٨/ ر

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

طبقه، حاشيه ٧ متر، ميالن ٢٠مترى
 ٠٩١٥٧٦٧٦٣١٩

٩٥٣٥٣٤٤٧/ ق

اوا�ل دانشجو
ویالیی ٢۵۵متر 

٣٠٠متر بنا شمالی 
تراکم متوسط 

نقدى 
کيانی ٠٩١٥٢٠٠٠٢١٠ 

٩٥٣٥٢٠٩١/ پ

ابتدا� هاشميه 
٢٩٠ متر زمين، ٢طبقه بنا، 
جنوبی، تراکم کم، موقعيت 

عالی قيمت مناسب
 بی واسطه 

قياسی ٠٩٣٦١٧١٧١١٠
٩٥٣٥٣٨٧٥/ د

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 فروش� �ا معاوضه با ماشين 
در بهترین موقعيت چاهشک با 

امتيازات کامل سند ملکی
٠٩١٥١١٠٤٢٠١

٩٥٣٥٢٠٦٣/ ف

3وهسنگ� 
بهشت� ٤٤ 

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

پروانه فی ١ ميليارد 
٠٩١٥٣٠٤١٢٣١

٣٨٤٦٣٨٢٣
٩٥٣٥٢٥٨٦/ ف

مطهر� شمال� ١٧
٣٠٠متر- ٢۵متر تجارى

 ٢طبقه مستقل- مترى٢,۵٠٠م
٠٩١٥٥٠٥٤٥٥٢

٩٥٣٥٢٢٨٦/ ق

مشار3ت
خر�د، فروش 
ویالیی حومه وکيل آباد 

 سجاد، احمدآباد 
زیباسازان -طهماسبی

٩٥٣٢٦٠٣٨/ ف٠٩١٥٨٦٩٠٠٣٢

هاشميه ٤٤ (فراز ٣) 
٢٠٣متر ، ویو عالی تراکم متوسط، 

نقدى یا معاوضه با آپارتمان مصرف 
کننده      ٠٩١٥٥١٦٣٨٩١

٩٥٣٥٣٩٣٩/ ف

توس ٣٣ 
طبقه   ٢ در  مسکونی  منزل  واحد  یک 
 MDF آشپزخانه  سراميک  کف  مجزا 

٠٩٣٩٤٩٥٥٨٣٧فی ٧٠م 
٩٥٣٥٣٧٨٢/ ف

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

هفت تير
(ارشاد)

٢٢٠متر زمين ، تراکم کم 
٢٠٠متر زیربنا،طرح شکسته 

۴خواب،شمالی
فی٧٧٠م ، بی واسطه

٢-٠٩١٥٠٦٧٤٥٩١
٩٥٣٥٣٨٢١/ پ

اقبال ١٠
دو نبش تراکم متوسط ۶ سقف پروانه 
هر سقف ١٧٠ متر زیر بنا فقط فروش 

١ ميليارد ٠٩١٥٥١٧٩٧١٧
٩٥٣٤٧٢٦٨/ ف

بلوار اند�شه 
منزل ویالیی ٢٢۵ متر زمين 

٢ طبقه 
٠٩١٥٢٦٧٥٧٦٧

٩٥٣٤٨٩٢٤/ ر

فرامرز ترا3م ز�اد
٢٤٠ متر شمال� ٢طبقه

 

٩٥٣٥٣٤٨٨/ ف٠٩١٥٥١٦٥٢٦٤

بلوارسجاد
منزل ویالیی وآپارتمان 

شمارانقداخریداریم
٩٥٣٢٦٨٧٣/ پ٠٩١٥١١٠٩٨٩١

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

 بی واسطه
٠٩١٥٨٩٣٠٩٥٥

٩٥٣٥١٤٥٧/ 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

حاشيه 
دندانپزشLان 
٣۶٠ متر با ٣٠ متر عرض 

٣ نبش مناسب جهت ساخت 
مجتمع تجارى مسکونی 

٠٩١٥١١٢٠٤١٢
٩٥٣٤٨٦٧٨/ پ

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

هنرستان
۴واحد یکجا،صفر،۶١٠متر بنا 

فی ٣ ميليارد ، بی واسطه 
٠٩١١٤٥٨٢٢١٩-٣٨٩٤٤٠٧٦

٩٥٣٥٢٦٣٠/ پ

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

٩٥٣٥٣٤١٩/ ر

و�ال��
١٧٥متر

٢طبقه،سه راه اندیشه
فول،لوکس

٠٩١٥٠٥٤٨٤٧٤
٩٥٣٥٢٨٧٧/ پ

ميثاق ٤
٢۵٠ مترى ٢ نبش ۴ واحدى 
یک سال ساخت،فول امکانات 

۵۵٠ متر بنا
 معاوضه با ویالیی کلنگی

 محدوده امامت،سيدرضی و ...
٠٩١٥٧٤٢٠٠١٢

٩٥٣٥٤١٠٥/ ل

دانشجو
فروش و�ال�� 

٠٩١٥٨٠٨١٨١٠ ميرى
٩٥٣٥١٦٤٣/ 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

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

٠٩١٥١١١٧٢٨٨معاوضه 
٩٥٣٤٩٢١٧/ م

٩٥٣٣٢١٩٧/ ف

الهيه- سپاد 
صفی آباد، جلدک، چاهشک 

خرید، فروش 
٣٥٣١٢٢٢٦-٠٩١٥١٥٨٢٨١٢

٩٥٣٠١٣٩٥/ ف

شاند�ز- و�الشهر 
خرید، فروش، معاوضه 

زمين، باغ، ویال، زعفرانيه 
سوارکارى، جلدک 

الماس کاران ، درخت بيد
 دهنو   

دونده ٠٩١٥١١١١٢٠١

�= قطعه زمين 
�هزار متر

پنجتن  در  واقع  عالی  موقعيت  با 
سبز  کمربند  حاشيه  ابلق  جاده 
روبروى باغسراى هاتم به فروش 

می رسد. جهت امور خيرخواهانه
عليزاده ٠٩١٥١٢٠٣٧٧٤
سارانی ٠٩١٥٥١١٨٤٧٢

٩٥٣٥٤٣٠٢/ م

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

٢ یا ٣ یا ۶ دانگ و باقيمانده ١٧۶
٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢

٩٥٢٨٣٤٦٧/ ل

 الهيه
 سپاد

زمين تخصص ماست
٠٩١٥١٠٠٤٤٢٦

٩٥١٧٠٠٦٢/ ق

امير�ه ١٥
حاشيه بيست مترى عزیزیه ۴٢٠متر 

جنوبی تراکم متوسط مترى ۶٩٠
٠٩١٥٥١٨٢٨٠٢

٩٥٣٥٣٤٦٥/ ق

گلبهار مشهد
زمين به متراژ ٩٠٠مترفروش

نقدى یا معاوضه فی ٢٢٠م
٩٥٣٥١٧٩٧/ پ٠٩١٥٥٥٧٢٢٧٨

قاسم آباد 
سقف   ٧ پروانه  با  شمالی  متر   ١١٠٠
پول  نصف  بيواسطه   ٢٠×۵٠ عرض 

٠٩١٥٧٦٩١٩٠٠نصف آپارتمان 
٩٥٣٥٤٢٣٢/ ب

الهيه- سپاد
خریدار زمين ١۵٠متر مشاع

٠٩١٥٩١٣٥٢٦٥
٩٥٣٠٧٥١٥/ پ

توس ٩١
قطعه دوم ، ٢ نبش ، ١۵٠٠ متر

٠٩١٥٥١٧٤٢٩٢ فورى
٩٥٢٩٧٥٢٥/ ل

 الهيه
 سپاد 

خریداریم
٠٩١٥٣٠٨٤٧٣١ 

٩٥٢٠٠٦٩٦/ ق

الهيه- مهد�ه
مجيد�ه
فروش قطعات ١٠٠ متر به باال 

با سند ملکی بارکددار
 در بهترین منطقه 

الهيه ،مهدیه ،مجيدیه
١٠٠مترى پالک معمولی ۴م

 ١٠٠ مترى پالک خيابان
 ٣٠ مترى ۶م

 ١٠٠ متر واگذارى شرکت سپاد 
۶م -قطعات به صورت 

١٠٠ متر ٢۵٠ متر ۵٠٠ متر و 
۶٠٩ مترى سپاد واگذار می گردد.

 قاسم آباد فالحی ٣۴ 
دفترسراسرى آریا 

٩٥٣٤٨٥٥٤/ پ٠٩١٥٧٠٠٨٦٦١

خر�د و فروش خانه

زمين

٩٥١٨٣٠٢٣/ م




