
يكشنبه ١٥ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٩
٣٧

 امامت 
 ١٠٠٠متر

 پروانه ساخت 
 ٠٩١٥٢٤٧٤٦٥٢

٩٥٣٥٥٤٢٩/ ب

٢٨٩ متر زمين
در ١۵٠٠ متر بنا ١٠ واحد 
٧۵ مترى و ١٠ واحد  ١١٠ 

مترى و انبارى سند ششدانگ 
ملکی با لوازم کامل به فروش 

می رسد مترى ٢,۵٠٠ م 
٠٩١٥٤٧٥٠٧٢١

٩٥٣٥٤٨٥١/ ف

بلوار مل= الشعرا 
بهار خيابان جهاد

۵٢٠ متر دوممر 
٢٣٠ متر پروانه

 تسویه شده
 ٠٩١٥٢٢٢٠٠٢١

٣٧٦٦٧٦٩١ حسينی
٩٥٣٥٤٦٨٤/ ف

و�ال�� 
(باهنر) 

٢۵٠متر، تراکم 
متوسط، ١۵٠ متر 
بنا بازسازى شده 

حسن زاده ٠٩١٥٥٠٦٤٧١٥
٩٥٣٥٣٧١١/ د

 مشاور و مال= محترم
شرکت ساختمانی گدار در 
نظر دارد در تکميل پروژه 

هاى ساختمانی نيمه تمام شما 
مشارکت نماید. لطفا براى 

کسب اطالعات بيشتر تماس 
حاصل فرمایيد.

٠٩١٥١٠٨٧٩٢٣ 
٩٥٣٤٧٨٦٧/ د

امامت ٥٤
واحد   ۴ در   ۴٠٠ ٢۵٠متربنا  زمين 

مجزا دو ممر    ٠٩١٥٦١١٦١١٢
و ٠٩١٥٥١٢٦٩٨٩

٩٥٣٥٠٣٣٨/ ر

٩٥٣٤٩٨٧٧/ ف

فروش �ا معاوضه 
ساختمانی با ٢ واحد مسکونی و یک باب 
مغازه واقع در حاشيه بزرگراه امام علی 

٠٩١٥٣١٣٦٥٣٦

٩٥٣٥٤٧٩٣/ ف

و3يل آباد 
٥٩

۴٠٠ متر - ویالیی 
 قابل سکونت 

 نقدى یا معاوضه
٠٩١٥٣٤٠٤٩١٨

عنایتی

 tفروش و معاوضه امال
 امام خمينی چهار راه لشگرامام رضا(ع)

معامله آگاهانه و منصفانه
گل نرگس     ٥٠-٣٨٥٣٢٢٤٠

٩٥١٨٠٨٨٤/ م

دانشجو
فروش و�ال�� 

٠٩١٥٨٠٨١٨١٠ ميرى
٩٥٣٥١٦٤٣/ ف

دانش آموز - ٢٥٠ متر
۵١٠ متر زیربنا، شمالی تراکم 

زیاد فی ٩٢٠م بدون واسطه
٠٩١٥١٦٧٤٢٣٢

٩٥٣٥١٠٨٦/ ف

حاشيه خيابان خرمشهر
٩٠ متر تجارى دایم فروش 

معاوضه با مسکونی
٣٨٥٣٢٤٣٢-٠٩١٥٥١٢٠٥٦٩

٩٥٣٥٣٤٢٢/ ق

 �هاشميه ٢٥٠ متر
سکونت  و  ساخت  جهت  مناسب 

نقد و معاوضه با آپارتمان 
٠٩١٥٩٧٢٦٧٨٦بی واسطه 

٩٥٣٥٥٢٩٦/ ب

سرافرازان
 رهائ� 

١١٠ متر عرصه ٨٠ زیربنا 
سند ملکی ششدانگ 

شمالی، ماشين رو، ٢٩۵ م 
٠٩١٥٣١٦٤٨١٤

٩٥٣٥٤٥٥٤/ م

منزل و�ال��
خرید،مشارکت،معاوضه 

نيازمندیم
٩٥٣٢٦٨٥٠/ پ٠٩١٥١١٠٩٨٩١

 و3يل آباد 
صدف

 زمين -١۶١متر
 سند ششدانگ ملکی
 با پنج سقف پروانه 

هرطبقه ١٣۴متر 
نقدى ٧٠٠م- معاوضه 

 صدف ٩ پالک ۴٧
٠٩٣٠٣٠٤٢٤٣٠ 

٩٥٣٥٤٩٨١/ ق

�و�ال�� ١٢٥ متر
سند ۶ دانگ ملکی ، پشت فرهنگ
 فروشنده واقعی ، بازسازى لوکس

٠٩١٥٤٠٦٠٠٦١
٩٥٣١٠٧٢٥/ ل

نوبهار
٢٠٠ متر زمين ١۶٠متر بنا نوساز 

کامل سند ٣ دانگ ملک ٩۵م
٠٩٣٠٠٥٦٧٠١٩-٣٨٤٢٠٤٥٦

٩٥٣٤٩٩٧٥/ پ

سجاد و 
مل= آباد 
٢۵٠مترى و ۵٠٠مترى 

نقدى و معاوضه 
٠٩١٩٤١٩٥٥١٩

٩٥١٠٨٠١٨/ ف

اوا�ل هاشميه 
۵٠٠متر.بناى کلنگی.مناسب 

ساخت و ساز 
٠٩١٥٦٩٧٩٠٠٧ اسماعيلی

٩٥٣٥٥١٠٧/ ق

�بهمن- فروش فور
۶٠متر- ١خواب- مرتب 

امتيازات کامل-تماس ٩الی٢١
٠٩٣٠٧٣٢١٩٩٦-٣٢٥٠٤٠١١ 

٩٥٣٥٤٩٥٦/ ق

اوا�ل سيدرض� (سيدمرتض�)
٢۵۵ متر ویالیی جنوبی دو طبقه 
بنا موقعيت عالی فی ١ ميليارد 

بی واسطه  ٠٩١٥٥١٤٢٨١٥
٩٥٣٥٤٣٤٥/ ف

�فور� فور
٢۵٠متر جالل بی واسطه

٩٥٣٥٣٢٢٠/ ق٠٩١٥٤٠٧٠١٩٨

 ١ Aشر� �و�ال�� ٤٠٠ متر
تراکم متوسط شمالی زیربنا ١٨٠ 

فروش فورى 
٣٨٩١٨٢٤٩

٩٥٣٥٤٤٨٦/ ر

امامت 
٢۵٠متر، تراکم زیاد- جنوبی  

٩٥٣٥٤٦٣٣/ ف٠٩١٥٦٨٩٧٨٣٨

اوا�ل هاشميه
٢۶٠ متر جنوبی تراکم متوسط 

داراى ٣ طبقه بناى بازسازى شده
٠٩١٥٣١٨٢٨٦٨

٩٥٣٥٢٢٣٧/ ف

فلسطين
١١۴متر با ٩ متر حاشيه تراکم متوسط 
جنوبی ١٨٠متر بنا در دو طبقه ٧۵٠م

٩٥٣٥٥٤٤٩/ م٠٩١٥٣١١١٦٢١

فور�٥٢ متر� و�ال��
نوساز شهرک حجت ۴۵ م نقد 

بدون واسطه
٠٩٣٧١٧٦٥١١٢

٩٥٣٥٤٦٠٤/ ف

امامت تا دانشجو
ویالیی شما را نقدا خریداریم 

عمارت قربانيان
٣٦٠٧٦٦٠٠

٩٥٣٤٩٠٦٩/ ل

اوا�ل جالل 
٢۵٠ متر،  عرض ١٠

 فی ١/٢۶٠ م 
٩٥٣٥٥٢١١/ پگرگانی ٠٩١٥٣٢٥٧٢٢٣

 جالل آل احمد 
 ١٧٠متر ویالیی تراکم زیاد 

٣۵٠متر زیربنا 
بازسازى شده 

٠٩١٥٥١٠٦٣٣٥ 
مداح -احمدى

٩٥٣٥٥٤٢٧/ ب

 الهيه
 سپاد 

خریداریم
٠٩١٥٣٠٨٤٧٣١ 

٩٥٢٠٠٦٩٦/ ق

طرقبه شاند�ز
در  معاوضه  و  زمين  ویال،   ، باغ 
اراضی زعفرانيه،الماس کاران

 دهنو ، درخت بيد،مدرس ٢۵ 
سوارکارى، حسين آباد و 
حومه موج هاى خروشان 

از ٢٠ م به باال
فخيم زاده ٠٩١٥٤٤٤٤٧٨٩ 
خوش زاد   ٠٩١٥٤٤٤٤٠٠٣

٩٥٢٩٦٦٨٥/ ل

هاشميه ٨٧
زمين با موقعيت فوق العاده

 ٢٠٠ متر تراکم کم 
با پروانه ۴٧٠ م مقطوع

 فقط خریدار واقعی
٠٩٣٠٦٠١٥٧٣٨

٩٥٣٥٢٦٩٤/ ل

زمين فروش� ٦٤٨٥ متر 
ششدانگ از اراضی قلعه سياه با 
قيمت  گلخانه  جهت  مناسب  حقابه 

٠٩١٥٣١٥٩٩٥٧توافقی
٩٥٣٥٣٦٣٧/ م

الهيه
 زمين به باالترین قيمت خریداریم 

٩٥٢٨٣٧٦١/ م٠٩١٥٣١١٤٥٦٥

٤٤٠ متر سوران ٣٠ م 
 ١٠٠٠ متر 3اهو ٣٠ م 

٠٩١٥٢٠٦٢٧١٢
٩٥٣٥٤٦٢١/ م٠٩١٥٦٩٧٥٩١٠

 الهيه
 سپاد

زمين تخصص ماست
٠٩١٥١٠٠٤٤٢٦

٩٥١٧٠٠٦٢/ ق

شاند�ز 
خرید و فروش 

تعاونی ها ارگانها باغ وویال
٩٥٠٩٠١٩٠/ پ٠٩١٥٥١٨٤٩٦٨

 گلبهار دفتر فروش �= باب مغازه
 ۶٠متر زمين ٨٠متر بنا

با درب برقی ٨٠تومان نقد اقساط
٩٥٣٤٨٨٧٠/ م ٠٩٣٥٤٦٧٩٧٤٧

٩٥٣٢٥٠٣٠/ پ

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

٠٩١٥٦٢٦٢٥٨١

هاشميه ٨٥
زمين ٢٠٠ متر

 فروش یا معاوضه با آپارتمان 
٠٩١٢٢١٦٦٦٩١

٩٥٣٥٥٠٢٣/ ر

راه آهن،صف� آباد
آتش نشانی ، جلدک ، جهاد

 سنگ سفيد خریداریم
 ٠٩١٥٣٠٠٨٣٢٩-٣٦٠٣٥١١٧

٩٥٢٨٥٣١٥/ ل

 �Kزمين مل
جهت کشت زعفران 
همراه با آب از چاه 
پروانه دار برقی 

١٠٠٠ مترى و هکتارى
٠٩١٥١١٦٤٠٧٣

٩٥٣٥٠٥٥٤/ ف

زمين ٣٦٤ متر مربع
(١۴۴ متر تجارى) واقع در امام خمينی 

٨۶  سر نبش ٠٩١٥٥١٥٧٠١٤
٠٩١٥٣٠١٢٧١٦   

٩٥٣٥٢٦٠٣/ ف

زمين ١٥٠٢متر 
 حاشيه جاده کالت مقابل کارخانه 

جامعه داراى سوئيت نگهبانی
٩٥٢٣٢١٩٦/ م٠٩٣٠٤٤٢٨٧٠٠ 

گلبهار
قطعات ٢۵٠ مترى با سند ملکی و 

نقشه ثبتی از ١م الی ٣م
٠٩٩٠١٥٤٦٧١٠

٩٥٣٥٤٣٩١/ ف

٩٥٣٥٤٣٣٢/ م

الهيه
خرید و فروش 
زمين،مسکونی،تجارى

٣٥٣١٢٠٨٥-٠٩١٥٥٠٤٦٣٠٦

الهيه- سپاد 
صفی آباد، جلدک، چاهشک، 

جهاد، خرید و فروش 
٩٥٣٣٢١٩٤/ ف٠٩١٥٨١١٥٤٩٢

٩٥٣٣٩٥٩٢/ خ

شاند�ز 
خر�د و فروش

 زمين، باغ ، ویال
قانع ٠٩١٥٣١١٩١٨٣

هاشميه ٨٧
٢٠٠ متر زمين جنوبی با پروانه 

۴۶۵ م 
٩٥٣٥٢٦٧١/ ل٠٩١٥٦٩٠٠٢١٩

٩٥٣٤٧٤٦٢/ خ

شاند�ز
اراضی ششدانگ استاندارى 

با پروانه و امکانات و
سایر تعاونی ها
خرید و فروش

امانی ٠٩١٥٥١١٧٦٦٤ 
٠٩٠١٦٣٦٢٠٤١

الهيه- سپاد
خریدار زمين ١۵٠متر مشاع

٠٩١٥٩١٣٥٢٦٥
٩٥٣٠٧٥١٥/ پ

٩٥٣٣٦٨٩٥/ پ

و�الشهر
 فروهر

زعفرانيه ،کاخ، نياوران، پشت 
هتل، جاده باال، وحيدیه ،حصار 
گلستان، طرقبه، اسب دوانی 

دانشگاه، الماس کاران درخت بيد 
٠٩١٥٣١٠٨٢٦٢

داخل توس ٣٣
زمين ١۴٧ متر ملکی سند 

دار حاشيه خيابان ١۵ 
مترى فی ٢٠ م زمين ٢٩۵ 
متر ملکی سند دار ٢ ممر 

خيابان ١۵ مترى فی ۴٠ م 
٠٩١٥٦٢١٣١٠٠

٩٥٣٥١٠٥٣/ ف

حاشيه شاند�ز 
٨٠٠متر زمين

 ٧٠٠ متر تجارى دائم 
فروش نقدى 

یا معاوضه با آپارتمان
٠٩١٥١١٧٠٧١١

٩٥٣٥٢٠٧٧/ پ

شاند�ز
اراضی استاندارى
 (گوهر بار پيشه) 

سند ششدانگ، پروانه 
خدمات شهرى و سایر تعاونيها 
اکرمی ٠٩١٥١١١٦٧٣٣ 
طوسی ٠٩١٥٥١٥٩٥٢٢

٩٥٣١١٣٣١/ ف

     شاند�ز
جزئيات را پيامک بفرمایيد

٩٥١٤٣٣٣٦/ ل٠٩٣٣١٣٣٨٠٣٣

ملکی                                          خریداریم

٩٥٣١٧٤٧٠/ پ

الماس 3اران 
زعفرانيه 

ویال شهر
 درخت بيد- پاسارگاد

شاندیز- طرقبه- جاغرق 
باغ-ویال- آپارتمان 

٠٩١٥٣١٣١٣٥٢ 
 شهریارى   ٣٥٥١١١٧٥ 

�فروش فور
٧,۵ هکتار زمين ٢ نبش
 حاشيه جاده سدکارده 
و جاده روستاى اندرخ 

جهت مرغدارى و دامدارى 
پمپ گاز و ... قابل معاوضه
٠٩١٥٣٠٠٩١٣٩

٩٥٣٥٤٥٢٧/ ف

٣١٣ متر سه راه 3اشان� 
تراکم زیاد- کلنگی- عرض ملک 

١٨ مترى ١,٩٠٠ استثنایی 
٠٩١١٥٨٥٥٧٠٣صفایی 

٩٥٣٥٥٣٠٠/ ب

 �گلبهار ٢باب تجار
 ٢۶ و ٣۶مترى بهترین مکان 

۵٠درصد نقد ۵٠درصد٢ساله
٩٥٣٤٨٨٦٦/ م٠٩٣٥٤٦٧٩٧٤٧ 

٩٥٣٢٥٣١٢/ ف

الهيه - سپاد
بورس زمينهاى مسکونی، تجارى  

پذیرش و واگذارى - کاندید
٠٩١٥٤٢٨٩٣٥٤-٣٥٢٤٢٠٣١

بلوارهنرستان ٥
٩٠٠ متر جنوبی 

ابعاد ٢٠×٤٥، پروانه 
مسكونی، بهترین كوچه 

در منطقه
٠٩١٢١٤٤١٠١٢

٩٥٣٥٤٤١٠/ ق

زمين فروش�
محدوده آرامگاه فردوسی

 ۵٠٠ و ١٠٠٠ مترى
 دور دیوار با نهال ٣ ساله 

آب پروانه دار 
مترى٣٠   هزار تومان

٠٩١٥١١٠١٩١١
٩٥٣٥٤٥٧٦/ م

٣٠٠ متر زمين حاشيه آبKوه
حدفاصل ارم و چهارراه کالهدوز 

مناسب تجارى سازى
٠٩١٥٣٠٠٢٠٧٢

٩٥٣٥٠٧٧٥/ ف

زمين- سند ت= برگ-بعد از بلوار
هزار   ۵٠ مترى  مهدیه  و  الهيه 

٠٩١٥٨٨٢٧٣٦٩تومان به باال
٠٩١٥٤٠٢٧٨٢٩

٩٥٣٥٥٣٨١/ م

توس ٤١ و ٦٣
زمين ١٣٨ متر تحویل سند 

١۴,٩٠٠م
٩٥٢٩٩٢٥٠/ ف٠٩١٥٨٣٣٨٥٦٥

حاشيه شاند�ز
١٧٧١ متر ١١٠٠ متر

 پروانه ٢نبش
٠٩١٥١٠١٨٤١٠

٩٥٣٥٤٤٧١/ ف

اراض� الهيه 
نقدا خریداریم بدون واسطه

 فقط مالک، سپاد -الهيه- اماميه
٠٩٣٨٥٠٥٥٧٤٧-٣٥٢٤٠٠٤٧

٩٥٣٥٣٣٥٩/ ف

قابل توجه 
سازندگان توانمند 
زمين ٢۵٠ مترى جنوبی 

داراى ٨ سقف پروانه 
آماده ساخت نسترن 

 ملک آباد نقد و معاوضه 
٠٩١٥٠٨٠٤٣١٣

٩٥٣٥٥٣٠٩/ بافراسياب

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

٢ یا ٣ یا ۶ دانگ و باقيمانده ١٧۶
٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢

٩٥٢٨٣٤٦٧/ ل

ا3از�ون فور� ١٦٠٠ متر زمين 
باغی دور دیوار حاشيه ٢٠ مترى 
٢ نبش نزدیک حاشيه سنتو ٧١م 

٠٩١٢٢٨٠٠٣٢٤
٩٥٣٥٤٨٤٦/ ف

3اهو (شهرt برق)
٢ قطعه ٨٠٠ مترى سنددار - آب 
و برق آسفالت ( هرقطعه ۵۵ م ) 

٣٨٨٣٠٠٠١
٩٥٣٣٦٥٠٩/ ف

سيدرض� ١٩
قطعه سوم آپارتمان ١۶٠ متر معاوضه 
مترى   ٢٠٠ زمين  یا  آپارتمان  با 

٠٩١٥٥١٥٠٣٧٧رضائی
٩٥٣٥٣٧٣٧/ ل

معاوضه و�ال�� 
زمين، آپارتمان و تجارى 

٠٩٣٥٨٣٠٧٧١٤-٣٨٨٣٥٢٣٨
٩٥٣٥٤٧٥٨/ پ

صياد ٥٤ 
معاوضه دو منزل و�ال��

١٨۵ مترى و ٨٨ مترى 
بعالوه ٢٠٠ م پول نقد

 با آپارتمان یا ویالیی در 
مرکز شهر تا حدود ۶٠٠ م 
٠٩١٥٤٨٢١٠٨٨

٩٥٣٤١٥٥٥/ م

باغ ١٣٠٠ متر
آب و برق و درختان ميوه ۴ ساله 

استخر انبارى (کاهو سيدان)
٩٥٣٤٩١٥٨/ ف٠٩١٩٧٦٠١٧٣٥

آمل- محمود آباد
ویال دوبلکس طرح رومی 

زمين ٣١٠ متر بنا، ٢٠٠ متر 
شهرکی، آب، برق، گاز، سند 
ششدانگ، استخر، جکوزى 

٠٩١١٣٢١٢٤٤١
٠٩١١٣٠٠٠٩٢٥

٩٥٣٤٢٩٦٨/ ف

چهچهه-٢٠٠٠متردورد�وار
 درختان١٠ساله ميوه استخر١ساعت 
آب مدارتانکر سيستم قطره اى ٢٠٠م

٩٥٣٢٥٢٦٨/ ق٠٩١٥٥١١٥٨٢٤

شاند�ز 
خر�د -فروش

مسکونی، باغ، ویال، زمين
پوررضا  

٠٩١٥١١٣٥٥٦٥
٩٥٢٨٨١٧٢/ ش

مازندران- نور
 چمستان 

فروش استثنایی چندین ویالى 
شهرکی ساحلی و جنگلی ٢۵٠متر 

زمين- ٩۵ بنا نوساز فی ٧٠م 
۵٠٠متر زمين ١٣۵ بنا
 دوبلکس فی ١۵٠م 

١٠٠٠مترزمين ٣٠٠بنا 
دوبلکس با انشعابات سه گانه 
همگی با سند نقد و اقساط و 

اقساط بدون بهره معاوضه با خودرو 
حسينی ٠٩١٢٠٩٧٧٧٠٦ 

٠٩١١٩١٥٥٣٥١
٩٥٣٢٧٠٩٤/ ف

و�ال 
به مساحت ٣٨٠٠

با ٣٠٠ متر بنا 
فول امکانات ، استخر  

محوطه سازى شده ، 
دور درختکارى 

فروش یا معاوضه
 با ملک یا ماشين 

٠٩١٥٣١٧٢١٩٨
٩٥٣٤٤٩٣٥/ ف

شاند�ز
خرید فروش معاوضه زمين باغ ویال

اکرمی ٠٩١٥١١١٦٧٣٣
٩٥٣١١٣١٦/ ف

خر�د فروش 
طرقبه

زمينهاى ویالیی 
شهرک ارغوان

۶دانگ- با پروانه
٠٩١٥١١٠٣٢٢١

٣٤٢٢٤٢٠٠ بزازان
٩٥٣٠٣١١٠/ ق

�Kقطعه باغ مل =� 
به  ميوه  نهال  و  استخر  داراى   
مساحت ٣٣٠٠متر و ٣ساعت آب 
ملکی لوله کشی شده دوردیوار به 
صورت کلی یا قطعات ١٠٠٠مترى 

و معاوضه با آپارتمان و خودرو
بلوارطوس، طوس ۶۵

کوشک مهدى

٩٥٣٥٤٥٥٧/ م٠٩١٥١١٥٨٩٤٣

خر�د و فروش باغ و و�ال

زمين

معاوضه

٩٥١٨٣٠٢٣/ م


