
٤٢
چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٢

١ �فالح
١۶٠ متر ، صفر ، فول امکانات

 خواب مستر ٣٢٠ م بی واسطه
حقيقی   ٠٩١٥١١١١٨٧٧

٩٥٣٥٦١٧٤/ ل

اوا$ل هاشميه
٣٠٠متر، لوکس

 ٢٠٠ متر حياط اختصاصی 
نقد یا معاوضه

با واحد کوچکتر
بی واسطه

تفضلی ٠٩٣٩٩٢٢٨٠٠٦
٩٥٣٥٣٦٧٢/ د

هاشميه-١٩بهمن
٢۵٠متر،صفر،۴خواب،کابينت 
وکيوم،تک واحدى،بی واسطه 

٩٥٣٥٤٤٣٥/ پ٠٩١٥٩١٦٦٤٩٠

مل@ آباد فرهاد
١٨٠متر، صفر، بسيار 

لوکس، قيمت استثنائی، 
فروشنده واقعی 

بدون واسطه 
٠٩١٥٧٠٠٠٩١٤

٩٥٣٥٣٧٨٨/ د

فروش فور' 
حاشيه بلوار هاشميه -١٨۵ متر 

مترى ٢,٩٠٠ م 
٠٩٣٣٧٥٧٧٠٤٧

٩٥٣٤٩٨٤٤/ ف

احمدآباد- قائم١٢
١۵٠متر -سوم- بی آسانسور 

قيمت توافقی- بی واسطه
٠٩١٥٣٢٢٣٣٥٩-٣٨٨١٦٦٦٠

٩٥٣٥٨٢٠٧/ ق

سيدرض� -دانش آموز
واحدهاى ٣ خواب تمام فول از 
۴٠٠ م تا ۴۶٠ م مسکن سازان

٣٨٦٥٤٣٣٦-٠٩١٠١١٢٥٦٢٠
٩٥٣٥٤٤٢٩/ ف

ا�از$ون فلسطين 
١٧۵ متر - صفر - فول 

فی ٨٠٠ م 
بی واسطه ٠٩١٥٩١١٣٣٢٩

٩٥٣٥٨٩٠٤/ ف

هنرستان ١٧٠متر'
فول، فوق العاده لوکس، بی واسطه 

حسينی ٠٩١٩٠٢٢٧١٥٣
٩٥٣٥٣٩٥٤/ د

امامت ٥٤
واحد   ۴ در   ۴٠٠ ٢۵٠متربنا  زمين 

مجزا دو ممر    ٠٩١٥٦١١٦١١٢
و ٠٩١٥٥١٢٦٩٨٩

٩٥٣٥٠٣٣٨/ ر

اسماعيل آباد(الماس شرق) 
١٣٣ متر زمين، در ٢٠٠ متر زیربنا 
مستقل معاوضه با خودرو یا زمين باغی 

٠٩١٥٣٥٨٨٠٢٧
٩٥٣٥٧٢٥٩/ ف

امامت 
tروبرو' پار

تراکم زیاد ، جنوبی
موقعيت عالی ، بی واسطه

شایان ، خامسی
 ٠٩١٥٥١٨١٣٨٦

٩٥٣٤٥٢٠٣/ ل

مشار�ت
خر$د، فروش 
ویالیی حومه وکيل آباد 

 سجاد، احمدآباد 
زیباسازان -طهماسبی

٩٥٣٢٦٠٣٨/ ف٠٩١٥٨٦٩٠٠٣٢

زمين ٣٠٠ متر
 با ١٢ متر حاشيه

 اعيان ٧٠٠ متر 
در شش واحد آپارتمان

 با سندهاى مجزا 
ناصرخسرو ٢٣ چهارراه چهارم 

سمت چپ پالک ۵۴
تلفن ٠٩١٥١١٥٧٨٠٧ 

٩٥٣٥٦٠٥٣/ م٣٨٤٦٥٦٦٤

١٧ �مطهر' شمال
٣٠٠متر- ٢۵متر تجارى

 ٢طبقه مستقل- مترى٢,۵٠٠م
٠٩١٥٥٠٥٤٥٥٢

٩٥٣٥٢٢٨٦/ ق

فيض آباد
منزل مسکونی به متراژ 

٩٠٠ و زیربناى ١٠٠ متر 
مربع واقع در خيابان حجت 

جنوبی رو بروى مدرسه 
ابن سينا

٠٩٣٥٧٩٩٤٨٤٩
٩٥٣٥٨١٨٢/ ر

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

احمدآباد
پشت حاشيه 

٢١٣ متر زمين ۴٠٠ متر بنا 
مفيد در ٣ واحد

 و سند ششدانگ 
فی ١,٧٠٠ ميليارد 

   ٠٩١٥٥٠٦٩١٦٥
٠٩٣٥٣٦٢١٢٨٨

٩٥٣٠١٤٢٧/ ف

 ٥٨ �مطهر' شمال
١٠٠مترزمين شمالی 

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

٢٢۵م 
٠٩١٥٦٢٥٥٢٠٦ مشهدى

٩٥٣٣٩٦٩١/ ف

سجاد
 امين

دونبش جنوبی
 ۴٢٠ متر زمين 

در ۵٨٠ متر زیربنا 
٢طبقه در ۴واحد

 تراکم متوسط 
مشرف به فضاى سبز

 ٠٩١٥٣١١٦٢٨٣
٠٩١٥٥٠٠٧٦٣٠

٩٥٣٥٦٩٦٠/ ف

٩٥٣٥٥٦٧٩/ ق

حاشيه جالل 
 ٣نبش ٣دانگ

 ٣٠متر مغازه ١٩٠متر بنا 
بسيارشيک فول امکانات
٠٩١٥٥١٧٧١٩١ 

٣٦٠٦٥٤٤٤

مل@ آباد، فرزان
٢۵٠ متر، تراکم متوسط ٢ واحد 

مستقل
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٣ َملک

٩٥٣٥٨٧٢١/ ر

بلوارسجاد
منزل ویالیی وآپارتمان 

شمارانقداخریداریم
٩٥٣٢٦٨٧٣/ پ٠٩١٥١١٠٩٨٩١

مطهر' ٦٦ - ٢٠٠متر'
١٢٠ متر بنا شمالی 

کوچه ١٠ مترى ٣٧٠م
٠٩٠١٦٠١٠٧٢٢-٣٦٢٣٢٣٢١

٩٥٣٥٨١٤٦/ ف

ساجد' ٤
٢١۶ متر تراکم زیاد ١٣٠ متر بنا شيک
٠٩١٥٣١٣٨٧٨٠-٣٦٠٥٢٥٣٩

٩٥٣٥٨٦٤٦/ ف

٩٥٣٥٧١٠٠/ ق

 �خانه و$ال$
 ١٢۵متر ٨۵متربنافی١٧۵م 
توس،شهيد زارع١۴پالک١٨

٠٩١٥٨٩٩١٩٧٢ 

حاشيه �النتر'
٢۵۵ متر در 

٣ طبقه بنا 
بازسازى 

٠٩١٥٥١٧٥٦٠١
٩٥٣٥٦٨٦٤/ پ

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

خریداریم 
٠٩١٥٣١٣٠٢٩١-٣٨٤٦٣٨٧٠

٩٥١٢٧٤٠٨/ ف

هاشميه 
مترى   ١۴٠ واحد   ۴ متر   ٢١٠
سفت کارى شده داراى گواهی 
و  شهردارى  از  خالف  عدم 
داراى  و  کامل  حساب  تسویه 

وام ٣۵٠ ميليونی مشارکت 
٠٩١٥٢٠٣٨٣٠٠

٩٥٣٥٧٩٨٣/ ب

فروش معاوضه 
فور' 

یک ملک ویالیی
 متراژ ٢٧۵متر، زیربنا 

١٧۵متر، تراکم کم، شمالی  
واقع در هنرستان ٢٣ 
٠٩٣٠١٨٢٦٩٠٨

٩٥٣٥٥٥٥٧/ ف

�وثر ١ 
فروش فورى ٢۵٠ مترى با ٢ طبقه 

بنا- تخليه ،نقد و معاوضه
٩٥٣٥٨٤٥٦/ پگرگانی ٠٩١٥١٠٢٤٧٧٣

آبNوه- ا$رج
ویالئی قابل سکونت 

١٢۵متر زمين 
بازسازى شده

 ٢٢۵ مترزیربنا در ٣طبقه 
بدون واسطه 

٠٩١٥٣١٣٤٠٠٦
٩٥٣٥٠٤١٤/ ق

�و$ال$
مدرس قبل فرهنگ

تراکم زیاد 
بی واسطه

شایان-معتکف
٠٩١٢٤١٨١٠١٣ 

٩٥٣٤٥١٩٥/ ل

صيادشيراز' ١٤ 
 ٢٠۶متر تراکم متوسط عرض ١٢ 

٧٨متر تجارى دائم ٧۶٠م نقد
٩٥٣٥٧٠٩٩/ م٠٩٣٩١٤٠٣١٢٢ 

٣٫١ tسرشور ٣٣ پال
زمين ٣۵٠ متر بنا ١٢۶٠ 

متر ۴ طبقه هر طبقه 
٢ واحد ٩۵ مترى در 

همکف ٢ واحد ٨٠ مترى
مهدى زاده 

٠٩١٥٣١٠٤٢٣٣
٩٥٣٥٨٣٣٥/ ف

�منزل� و$ال$
به متراژ ۴٠٧ متر

٢٠٠ متر تجارى ٢٠٠ متر
 مسکونی و  ٢٠٧ متر حياط 

در ٢طبقه مهندسی ساز 
بسيار لوکس سازه بتنی 
٣خواب داراى استخر و 

پارکينگ و ... چشم انداز 
بسيار عالی

 در منطقه یيالقی دررود 
فروش و یا معاوضه با ملک 
در خيابان امام رضا مشهد

٩٥٣٥٨٣١٣/ ق٠٩٠٣٥٢٣٧٩٧٢

ميدان شهدا
٢٨٧متر زمين در دو طبقه

 ٣ واحد -  ١ واحد دوبلکس
٠٩١٥٨٠١٨٦٥٠

٩٥٣٥٨٠٩١/ ف

�سيدرض
ویالیی٢۵٠مترى 

فروش نقد یامعاوضه 
با ٣واحدمحدوده پارک ملت

 تاسقف١/۵ميليارد 
بی واسطه

ميرزایی٠٩٣٥٧٣٦٢٦٣٢
٩٥٣٥٣٩١١/ د

احمدآباد
٢۵٠و۵٠٠مترى با موقعيت عالی

٣٨٤٣٨٤٨٥ پارس
٩٥٣٥٨٥٣٣/ ق

�و$ال$�-اول فالح
٣٠٠ متر شمالی ، ششدانگ 

بدون واسطه ۵٣٠ م
حقيقی    ٠٩١٥١١١١٨٧٧

٩٥٣٥٦٢١٧/ ل

 جالل آل احمد 
 ١٧٠متر ویالیی تراکم زیاد 

٣۵٠متر زیربنا 
بازسازى شده 

٠٩١٥٥١٠٦٣٣٥ 
مداح -احمدى

٩٥٣٥٥٤٢٧/ ب

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

 ٠٩٣٠٤٤٢٨٧٠٠جنوبی
٩٥٢٣٢١٨٩/ م

�بلوارشر$عت
ویالیی ١۶٠ متر زمين، ١٢٠ متر 

بنا، تميز، فی ٣۴٠تومان
٠٩١٥٨٢١٥٠١٩

٩٥٣٥٨٦٦٢/ ق

جالل آل احمد
٢٠٠ متر جنوبی، تراکم زیاد
 با عرض ١٠، ٧٧٠ ميليون 

( بی واسطه )٠٩١٥٤٤٢٨٩٦٥
٩٥٣٥٦٥٩٦/ ر

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

طبقه، حاشيه ٧ متر، ميالن ٢٠مترى
 ٠٩١٥٧٦٧٦٣١٩

٩٥٣٥٣٤٤٧/ ق

بلوار معلم
٢٠٠ متر زمين ٢٠×١٠ 

دو ممر ، تراکم متوسط 
١٨٠ متر زیربنا ، زیرزمين و همکف

 ۶ دانگ ملکی ، بی واسطه 
فی ۶٠٠ م

٠٩١٥١٠٠١٠٦٠
٩٥٣٥٦٨١٠/ ل٣٥٠٩٩٠٩٠

منزل و$ال$� توس ٣٣ 
خيابان بنفشه 

داراى سند، امتياز کامل فی ۴٢م
٠٩٣٦٢١٨٧٦٢١

٩٥٣٥٨٩٠٢/ ق

فروش فور'
منزل مسکونی حدود

 ۶٠ متر امتيازات کامل 
بلوار توس کال زرکش 
خيابان جنگی ،جنگی ١٣

٠٩١٥٥١٦٢٥٦٥
٩٥٣٥٨٣٤٦/ ف

 امامت 
 ٢۵٠مترى 
تراکم زیاد 

٠٩١٥٦٨٩٨١٠٠ 
مداح -دولت

٩٥٣٥٦٩٣٧/ ب

و�يل آباد 
ویالیی ۴ طبقه 

قابل نشيمن بازسازى شده 
مناسب سکونت و ساخت

٠٩٣٥٣٤٨٦٥٥٣ حسينی
٩٥٣٥٧٧٦٦/ ف

فروش $ا معاوضه
منزلی دوبلکس ٧۵ متر زمين 

سند سه دانگ، دالوران ٢٠
٣٨٦٤٢٣٦٣-٠٩١٥٥٠٢٢٠٨٤

٩٥٣٥٨٢١٥/ ف

اوا$ل هاشميه
۵٠٠ متر 

تراکم متوسط 
شرایط ویژه فروش و معاوضه

٩٥٣٥٧٨٣٨/ ف٠٩١٥١١١٦٩١٠

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

خيابان عنصر'
بين عنصرى ٩ و ١١ کوچه همت 

پالک ١٠۵ ، متراژ ٢٠٧ متر
٠٩١٢٣١٠٩٤١٧

٩٥٣٥٨١٠٨/ ل

�و$ال$
١٧٥متر

٢طبقه،سه راه اندیشه
فول،لوکس

٠٩١٥٠٥٤٨٤٧٤
٩٥٣٥٢٨٧٧/ پ

فروش 
�با قيمت استثنا$

یک قطعه زمين باغی 
با آینده بسيار عالی

 ٣٠٠ مترى حاشيه جاده 
قوچان بعد از پيچ ساغروان 

جنب اراضی کاهو 
فاز اول اراضی فرهنگيان 

ناحيه ٣ قطعه ١٧ 
تلفن: 

٠٩١٥٥٥٩٨٩٣٩
٩٥٣٥٨٨٠١/ ر

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

٢ یا ٣ یا ۶ دانگ و باقيمانده ١٧۶
٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢

٩٥٢٨٣٤٦٧/ ل

قانع - زمين ٢٥٠ متر'
۶ سقف پروانه 

فروشی، تهاتر، مشارکت
پاژ ٠٩١٥٤٠٠١٢٣٧

٩٥٣٥٨٦٧٧/ ف

$@ قطعه زمين 
 به مساحت ۶٧٧متر سند ۶دانگ الهيه 
٨٩٢ قطعه   ١۴ بلوک  مهدیه  حاشيه 

٩٥٣٥٣٢٧١/ م ٠٩١٥٣١٦٣٠٨٢

فروش $ا معاوضه 
یک قطعه زمين ٢٢٠ مترى با 

٢٠ متر تجارى سند ششدانگ 
واقع در نيشابور ٣٠ متر بعد 

از ميدان بعثت فروشی یا 
معاوضه با آپارتمان در بلوار 

سجاد یا وکيل آباد 
٠٩١٥١٥١١٢٢٤

٩٥٣٥٠٢٦٠/ م

 الهيه
 سپاد

زمين تخصص ماست
٠٩١٥١٠٠٤٤٢٦

٩٥١٧٠٠٦٢/ ق

تهران - فرحزاد 
ميدان بهرود ٢۵ هکتار زمين 

کشاورزى
٩٥٣٥٥٤٩٧/ ف٠٩٣٧٥٢٤٨٦١٩

٩٥٣٣٢١٩٧/ ف

الهيه- سپاد 
صفی آباد، جلدک، چاهشک 

خرید، فروش 
٣٥٣١٢٢٢٦-٠٩١٥١٥٨٢٨١٢

٩٥٣٣٩٥٩٢/ خ

شاند$ز 
خر$د و فروش

 زمين، باغ ، ویال
قانع ٠٩١٥٣١١٩١٨٣

 سراسر  
الهيه- سپاد
خریدار نقدى به فی روز و کارشناسی

تختی ٠٩١٥٥١٣٩٢٥٠
٩٥٢٩٧٤٢٣/ ق

١٧ هزار و ٨٫٥٠٠ متر' 
ملکی با کاربرى صنعتی انتهاى 

پنجتن، ابتداى جاده امرغون
٠٩٣٦١٢٧١٠٧٤

٩٥٣٥١٣٩٩/ ف

٤٤٠ متر سوران ٣٠ م 
١٠٠٠ متر �اهو ٣٠ م 

١٠٠٠ متر رضوان ١٠٠ م   معاوضه
٠٩١٥٢٠٦٢٧١٢ با خودرو 

٩٥٣٥٤٦٢١/ م

هاشميه ٨٩
قطعه دهم ٢٠٠ متر شمالی

 سند ششدانگ ملکی،فی ۴۶٠ م
٩٥٣٣٥٥١٦/ ل٠٩١٥١١٠٩٣١٦

٩٥٣٤٧٤٦٢/ خ

شاند$ز
اراضی ششدانگ استاندارى 

با پروانه و امکانات و
سایر تعاونی ها
خرید و فروش

امانی ٠٩١٥٥١١٧٦٦٤ 
٠٩٠١٦٣٦٢٠٤١

فروش فور'
�Nزمين مل 

٣۶٠ متر دو ممر 
حاشيه صد مترى 

بين ميدان خيام و 
فهميده سمت راست 

(فروش یا تهاتر)
٠٩١٥٧٠٩٧٩٧٧

٩٥٣٥٧١٨٤/ ف

شاند$ز 
خرید و فروش 

تعاونی ها ارگانها باغ وویال
٩٥٠٩٠١٩٠/ پ٠٩١٥٥١٨٤٩٦٨

زمين ٣٦٤ متر مربع
(١۴۴ متر تجارى) واقع در امام خمينی 
٨٨  سر ٢نبش ٠٩١٥٥١٥٧٠١٤

٠٩١٥٣٠١٢٧١٦   
٩٥٣٥٢٦٠٣/ ف

 � زمين فروش
 ٢٢۵متر(٢۵×٩) آدرس: توس، 

کوى کافی، قيمت توافقی
٠٩١٥٥٠٤٨٧١٠ 

٩٥٣٥٨٩٥٩/ م

٩٥٣١١٢٨٧/ ف

الهيه
مر�ز 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

٠٩١٥٥١٧٨٤٠٠
ا�از$ون - ١٦٢ متر زمين

حاشيه بلوار تقویه ٢کله 
با پروانه، ششدانگ فی ١٣۵م

٠٩١٥٢٠٢٨٥٠٠
٩٥٣٤٩٦٢٩/ ف

الهيه- سپاد
خریدار زمين ١۵٠متر مشاع

٠٩١٥٩١٣٥٢٦٥
٩٥٣٠٧٥١٥/ پ

خر$د و فروش خانه

زمين

٩٥١٨٣٠٢٣/ م


