
٤١
پنجشنبه ١٩  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٣

٩٥٣٤٩٨٧٧/ ف

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

٠٩١٥٣١٣٦٥٣٦

اند�شه ٤١
٨٠ متر زمين ١٧٠ متر 

بنا دو طبقه
 کامال مجزا سند 

ششدانگ ٢۶٠ م 
٠٩١٢٢٢٤٣٥٢٥

٩٥٣٥٩٨٤٠/ ف

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

منزل 3لنگ� - هاشميه ٣٩
٢٠٠ متر - عرض ١١,۵ متر 

قيمت توافقی 
٠٩١٥٣١٦٣٠٨٠

٩٥٣٥٩٥٦٩/ ف

فروشنده واقع�
سند ۶ دانگ ملکی ، ویالیی

 ١٢۵ مترى شمالی ، فرهنگ
٠٩١٥٤٠٦٠٠٦١

٩٥٣١٠٧٢٥/ ل

سرافرازان
 رهائ� 

١١٠ متر عرصه ٨٠ زیربنا 
سند ملکی ششدانگ 

شمالی، ماشين رو، ٢٩۵ م 
٠٩١٥٣١٦٤٨١٤

٩٥٣٥٤٥٥٤/ م

 �فروش فور
محله فردوس گلبهار 

ملک دوطبقه نوساز 
فول امکانات 

با دو سند ششدانگ مجزا 
فقط خریدار واقعی 

٠٩١٥٥٠١٣٥٩٣
٩٥٣٥٦١٠٣/ آ

3الهدوز و�ال�� تميز 
١٩٢ متر زمين ٢٢٠ متر بنا 

 ٣٧٢٦٣٨٦١
٠٩١٥٥٢٢١٥٩١

٩٥٣٥٨٣٢٦/ م

فروش �ا معاوضه 
منزل 3لنگ�

١٩٨,۵ متر داراى پروانه ۶سقف 
٨ متر حاشيه دانش غربی ٧ 

متقاضی با آپارتمان  نوساز
 در محدوده سعدآباد
 آبکوه مطهرى جنوبی

٠٩١٥١٠٦٨٦٤٣
٩٥٣٥٧٥٣١/ ف

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

خریداریم 
٠٩١٥٣١٣٠٢٩١-٣٨٤٦٣٨٧٠

٩٥١٢٧٤٠٨/ ف

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

بدون واسطه ۵٣٠ م
حقيقی    ٠٩١٥١١١١٨٧٧

٩٥٣٥٦٢١٧/ ل

منزل و�ال�� اد�ب ١٤ 
 پالک ٢ زمين ١٣۵ متر بنا ١٨٠ متر 

دوطبقه لوکس فی ٣۴۵ م
 ٠٩١٥١٨٢٧١٤٥

٩٥٣٥٩٥٦٦/ ف

منزل و�ال�� توس ٣٣ 
خيابان بنفشه 

داراى سند، امتياز کامل فی ۴٢م
٠٩٣٦٢١٨٧٦٢١

٩٥٣٥٨٩٠٢/ ق

 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

و�ال��
١٧٥متر

٢طبقه،سه راه اندیشه
فول،لوکس

٠٩١٥٠٥٤٨٤٧٤
٩٥٣٥٢٨٧٧/ پ

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

معامله آگاهانه و منصفانه
گل نرگس     ٥٠-٣٨٥٣٢٢٤٠

٩٥١٨٠٨٨٤/ م

طبرس� دوم 
٧۵ متر ویالیی ششدانگ فروش 

یا معاوضه با خودرو ١١٠م 
٠٩١٥٨٠٤٣٩٠٨

٩٥٣٥٩٣٤٤/ ف

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

منزل فروش� 
گلبهار شهرt فارغ التحصيالن 

نوساز ٢٠٠ متر زمين 
١٢٠ متر بنا بسيار شيک 

فروش یا معاوضه با 
اتومبيل 

٠٩٣٥٥٩٨٦٧٦٧
٩٥٣٥٩٧٣٠/ ف

امامت ٥٤
واحد   ۴ در   ۴٠٠ ٢۵٠متربنا  زمين 

مجزا دو ممر    ٠٩١٥٦١١٦١١٢
و ٠٩١٥٥١٢٦٩٨٩

٩٥٣٥٠٣٣٨/ ر

فلسطين ١٤
٢۵٠ متر جنوبی تراکم متوسط 

٣٠٠متر بنا بيواسطه
٠٩١٩٥٦٤٢٨٨٩

٩٥٣٥٩٧٢٧/ ق

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
٩٥٣٥٦١١٥/ ق

٢٨٩ متر زمين
در ١۵٠٠ متر بنا ۶ واحد ٧۵ 
مترى و ۶ واحد  ١١٠ مترى و 
انبارى سند ششدانگ ملکی 
با لوازم کامل به فروش می 

رسد مترى ٢,۵٠٠ م 
٠٩١٥٤٧٥٠٧٢١

٩٥٣٥٤٨٥١/ ف

�بهمن- فروش فور
۶٠متر- ١خواب- مرتب 

امتيازات کامل-تماس ٩الی٢١
٠٩٣٠٧٣٢١٩٩٦-٣٢٥٠٤٠١١ 

٩٥٣٥٤٩٥٦/ ق

 بلوارمجد
 ١٨٠متر تریبلکس ۴خواب فول 

صفر مجموعه آبی ١,۵ ميليارد 
 ٠٩١٥٧٦٢٤٥٠٩بی واسطه 

٩٥٣٥٩٩١٢/ ب

آزادشهر
حاشيه جالل

 ٣نبش ٣دانگ همکف مغازه 
٣٠متر +۴٠متر سوئيت 

طبقه اول ١٢٠متر طبقه دوم
۴٠متر دوبلکس آسانسور 

هاى گلس تک سرام کاغذ پنل 
٣خواب فول شيک فروش 

یامعاوضه باآزادشهر یاقاسم آباد
٩٥٣٥٩٨٣٠/ ق ٠٩١٥٣٠٥٥٦٥٣

 �فروش فور
ملک ١٢٠٠ مترى ٢ ممر 

سناباد ١٢
٩٥٣٥١٦٧٩/ م٠٩٣٠٨٨٠٥٧٥٧

فروشنده واقع�
ویالیی ٣٣٠ مترى با ۵۵٠ متر بنا 
زیر  تورج   ٢٧ کالهدوز  در  واقع 

٠٩١٥٥١٧٩٠٠٢فی ٩۵٠ م 
٩٥٣٥٩٨٥٤/ ف

 ٧ �امام رضا - عنصر
 ویالیی ٢٨۴ متر 

٩٥٣٥٥٢٤٦/ م٠٩١٥٥٠٧٥٠٤٤ 

و�ال��
مدرس قبل فرهنگ

تراکم زیاد 
بی واسطه

شایان-معتکف
٠٩١٢٤١٨١٠١٣ 

٩٥٣٤٥١٩٥/ ل

 منزل فروش� شي=
 سر دونبش 

۵٠ متر زمين ١۶٣ متر 
زیر بنا دردو طبقه مستقل 

داراى آب، برق، گاز، 
۴٠ متر پارکينگ سند 

ششدانگ 
٠٩١٥١٢٢٠٣٩٦ 

٩٥٣٥٩١٣٤/ م

توس ٦٥
خانه ۶٢ مترى ٣٧ م ۵٠ مترى 

٣٢ م ۴٠ مترى ٢۵ م 
٩٥٣٥٦٠٥٦/ ف٠٩١٠٥٧٨٨٤٩٠

آبKوه- ا�رج
ویالئی قابل سکونت 

١٢۵متر زمين 
بازسازى شده

 ٢٢۵ مترزیربنا در ٣طبقه 
بدون واسطه 

٠٩١٥٣١٣٤٠٠٦
٩٥٣٥٠٤١٤/ ق

فارغ التحصيالن
ویالیی ٢٠٠ مترى سند ملکی 

شمالی تراکم ٢۴٠ درصد
٠٩٣٣٠٨٧٩٨٠٣

٩٥٣٥٩١٨٥/ ف

سجاد و 
مل= آباد 
٢۵٠مترى و ۵٠٠مترى 

نقدى و معاوضه 
٠٩١٩٤١٩٥٥١٩

٩٥١٠٨٠١٨/ ف

و�ال�� ٧٠ متر 
ششدانگ آستانه ٢ طبقه نورگير 
عالی اول بلوار فاطميه فی ١٠۵م

٠٩٣٥٤٧٧٧٢٧٧
٩٥٣٥٩١٦١/ ف

٩٥٣٥٩٠٩٨/ د

3وهسنگ�- حKيم نظام�
١٠٠مترى، ویالیی، ۶٠ متر بنا 

داخل کوچه ١/۵ مترى ٢١۵ م 
٠٩١٥٤٥٠٢٥٧٧

مل= آباد
 سجاد
۵٠٠متر

دونبش،موقعيت استثنایی
 بدون واسطه

٠٩١٥٨٠١٠٤٨٠
٩٥٣٥١٨٦٨/ پ

٥١٠متر زمين فروش� 
حاشيه صدف با٢دربند مغازه
و ٣٠٠ متر بنا به فروش می رسد
٠٩١٥٣٢٢٥٩٩٣-٣٨٦٤٠٣٠٠

٩٥٣٥٩١٤٢/ ق

خر�د و فروش
ویالیی،کلنگی 

عنصرى،بهار،فدائيان،امام رضا
شجاعی ٣٨٥٣٣٠٩٠

٩٥٣٤٧٦٣٣/ م

حاشيه خيابان خرمشهر
٩٠ متر تجارى دایم فروش 

معاوضه با مسکونی
٣٨٥٣٢٤٣٢-٠٩١٥٥١٢٠٥٦٩

٩٥٣٥٣٤٢٢/ ق

الهيه
با سند ملکی ١٠٠ متر
۵ ميليون به باال

 ٠٩١٥١١١١٨٧٧
٠٩١٢٨٩٣٠٠٢٣

٩٥٣٥٧٣٩٢/ ل

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

٢ یا ٣ یا ۶ دانگ و باقيمانده ١٧۶
٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢

٩٥٢٨٣٤٦٧/ ل

سوران
نقدا خریداریم

 ٠٩١٥٥٠٢٤٥٠١
٠٩١٥٣٣١٦٧٤٩

٩٥٣٥٨١٩٥/ ط

٩٥٣٣٩٥٩٢/ خ

شاند�ز 
خر�د و فروش

 زمين، باغ ، ویال
قانع ٠٩١٥٣١١٩١٨٣

زمين فروش�
۴٣٠ متر

 ابعاد ١٠×۴٣ 
بتن ریزى شده
 پروانه ساخت

 انتهاى بلوار ميامی مهدى آباد
٠٩٣٣٥١٣٥٥١٠

٩٥٣٥٧٩٠٣/ ف

دوازده ساعت آب 
چاه موتور

با حدودا چهار هکتار زمين 
زیر آب در بخش زبرخان 

شهرستان نيشابور
 به فروش می رسد.

وزیرى ٠٩٣٦١١٨٩٢٠٤
٠٩١٩٤١٧٤٧٩٣

٩٥٣٥٩٨٧٧/ م

٩٥٣٢٥٨٤٢/ ق

 الهيه
مجيد�ه

سپاد
خریدار واقعی

زمين
٠٩١٥١١٤٠٠٦٠
افشين٣٥٢٣٩٩١٩

شاند�ز
اراضی استاندارى
 (گوهر بار پيشه) 

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

٩٥٣١١٣٣١/ ف

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

٠٩١٥٣٠١٢٧١٦   
٩٥٣٥٢٦٠٣/ ف

 الهيه
 سپاد

زمين تخصص ماست
٠٩١٥١٠٠٤٤٢٦

٩٥١٧٠٠٦٢/ ق

١٤٠٠ متر جاده 3اهو
روبروى هاشم آباد، منطقه ویالسازى 

سند مادر اوقاف  ٣۵ م 
٩٥٣٥٥٩٠٧/ ر٠٩١٥٥١٣٠٣٢٥

توس ٤١ و ٦٣
زمين ١٣٨ متر تحویل سند 

١۴,٩٠٠م
٩٥٢٩٩٢٥٠/ ف٠٩١٥٨٣٣٨٥٦٥

٩٥٣٥٤٣٣٢/ م

الهيه
خرید و فروش 
زمين،مسکونی،تجارى

٣٥٣١٢٠٨٥-٠٩١٥٥٠٤٦٣٠٦

٩٥٣٤٧٤٦٢/ خ

شاند�ز
اراضی ششدانگ استاندارى 

با پروانه و امکانات و
سایر تعاونی ها
خرید و فروش

امانی ٠٩١٥٥١١٧٦٦٤ 
٠٩٠١٦٣٦٢٠٤١

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

منزل 3لنگ� ٢٤٠متر 
تراکم باال محدوده حرم مناسب 

جهت ساخت هتل آپارتمان حاشيه 
١٢مترى   ٠٩٠١٢٤١٨٨٤٦

٩٥٣٥٩٦٣٠/ ق

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

٩٥٣٢٥٣١٢/ ف

الهيه - سپاد
بورس زمينهاى مسکونی، تجارى  

پذیرش و واگذارى - کاندید
٠٩١٥٤٢٨٩٣٥٤-٣٥٢٤٢٠٣١

الهيه- سپاد
خریدار زمين ١۵٠متر مشاع

٠٩١٥٩١٣٥٢٦٥
٩٥٣٠٧٥١٥/ پ

 الهيه
 سپاد 

خریداریم
٠٩١٥٣٠٨٤٧٣١ 

٩٥٢٠٠٦٩٦/ ق

     شاند�ز
جزئيات را پيامک بفرمایيد

٩٥١٤٣٣٣٦/ ل٠٩٣٣١٣٣٨٠٣٣

ملکی                                          خریداریم

الهيه- سپاد 
صفی آباد، جلدک، چاهشک، 

جهاد، خرید و فروش 
٩٥٣٣٢١٩٤/ ف٠٩١٥٨١١٥٤٩٢

فروش�
 یک قطعه زمين

 به متراژ ٧۶٠ متر 
تجارى مسکونی 

واقع در بلوار الهيه
حاشيه ميدان محمدیه

به شماره قطعه ١٨٨ بلوک ۴
قيمت پایه ٢,۴٠٠ ميليارد 

هزینه هاى شهردارى و غيره 
با خریدار می باشد.امالک الهيه 

الهيه ١۵ -قاسم پور
 ٠٩١٥٣١١٠٧٦٨

٩٥٣٥٩٢٩٢/ ف٣٥٢٤٢٧٠٥

٩٥٣٣٦٨٩٥/ پ

و�الشهر
 فروهر

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

دانشگاه، الماس کاران درخت بيد 
٠٩١٥٣١٠٨٢٦٢

 حاشيه بلوار آموزگار
 ٢۵٠متر زمين با موقعيت عالی 

سند شش دانگ فی ٧۵٠م
٩٥٣٥٩٠٢٢/ م ٠٩١٥٦٠١٦٠٣٦

 زمين ١٢٠٠متر� دورد�وار
 بلوارشاهنامه 

آماده جهت ساخت ویال ١۴٠م
٠٩١٥٥٣٢٠٤١٦ 

٩٥٣٦٠٠٢٠/ م

3اهو 
١٠٠٠ متر زمين

 عرض ١۵ موقعيت عالی فی ٣٢ م 
٠٩١٥٥٠٩٨١٢١

٩٥٣٥٧٤٤٧/ ف

 �گلبهار ٢باب تجار
 ٢۶ و ٣۶مترى بهترین مکان 

۵٠درصد نقد ۵٠درصد٢ساله
٩٥٣٤٨٨٦٦/ م٠٩٣٥٤٦٧٩٧٤٧ 

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

٤٤٠ متر سوران ٣٠ م 
١٠٠٠ متر 3اهو ٣٠ م 

١٠٠٠ متر رضوان ١٠٠ م   معاوضه
٠٩١٥٢٠٦٢٧١٢ با خودرو 

٩٥٣٥٤٦٢١/ م

�= قطعه زمين
 در نزد��K حرم 
واقع در ١٧شهریور ١٩ 

با امتياز آب و برق 
به متراژ ٢٧۵ متر به باالترین 

قيمت به فروش می رسد 
شماره تماس 

٠٩١٢٦٩٠٤١٠٧
٩٥٣٥٩٦٦٠/ ر

٩٥٣٢٥٠٣٠/ پ

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

٠٩١٥٦٢٦٢٥٨١

بلوارمعلم - ٤٥٠متر
٢نبش ٢۶٠٠ متر

 پروانه در ٨ سقف نقد و معاوضه
حضرتی٠٩١٥٥٠٢٧٥٦٢

٩٥٣٥٩٣٥٦/ ف

معاوضه مل= در منطقه آبKوه
با آپارتمان اول وکيل آباد 

قيمت کارشناسی
٠٩٣٥٤٦٩٦٧٣٠

٩٥٣٥٨٧٨١/ ق

تهاتر سپرده 
موسسات با مل=

 

٩٥٣٥٩٩٣١/ ل٠٩١٥١٠٤٥٩٤٧

معاوضه 
تخصص ما فقط سجاد و احمدآباد 

بدون واسطه 
٩٥٣٥٨٥٥٢/ ف٠٩٣٣٥١٢٩٩٥٥

چهچهه-٢٠٠٠متردورد�وار
 درختان١٠ساله ميوه استخر١ساعت 
آب مدارتانکر سيستم قطره اى ٢۵٠م

٩٥٣٢٥٢٦٨/ ق٠٩١٥٥١١٥٨٢٤

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

٩٥٣٥٩٣٧٢/ پ

معاوضه 
( ویالیی زمين آپارتمان تجارى)
٠٩٣٥٨٣٠٧٧١٤-٣٨٨٣٥٢٣٧

قاسم آباد
١۴٠ مترى - طبقه سوم 
قولنامه اى قابل دریافت

 سند دارد سرام MDF کناف
 معاوضه با ویالیی گلبهار
 یا زمين الهيه تا ٢٠٠ م 

فی ١۶٠ م 
٠٩١٥٣٢٠٩٢٥٤

٩٥٣٥٩١١٤/ ف٣٦٢٣٢٦٧٥

خر�د فروش 
طرقبه

زمينهاى ویالیی 
شهرک ارغوان

۶دانگ- با پروانه
٠٩١٥١١٠٣٢٢١

٣٤٢٢٤٢٠٠ بزازان
٩٥٣٠٣١١٠/ ق

٥٠٠ متر زمين
دور دیوار ١۵ دقيقه آب مدار ٧ 

روزى شاهنامه ٧۶
٩٥٣٥٨٣٧٦/ ف٠٩١٥٦١٣٢٢٤٢

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

فروش استثنا�� 
�Kباغ و�ال زمين مل

١-باغ ۴٠٠٠ متر با 
درختان ميوه ٢٠ساله آب مدار

 آب شرب، برق، گاز، تلفن 
و استخر ویال 

حدود ١٠٠ متر
محوطه سازى شده 

خيابان اختصاصی
محدوده خدمات شهرى
 ٢-زمين ۶٠٠٠ متر 

دور دیوار آب مدار به قطعات 
کوچکتر واگذار می گردد 

معاوضه با مسکونی
 رضاشهر ،پيروزى، کوهسنگی 

و ماشين آالت سنگين و 
راهسازى

آدرس شاهنامه ١٨ 
شمس آباد ٣ یا جاده قدیم 
قوچان جنب کاشی فيروزه 

خيابان بهارستان شمس آباد 
شمس آباد ٣

یزدانی ٠٩١٥١١١٢٨٨٨
٩٥٣١٥٢١٤/ ف٢١-٣٣٩٣١٢٢٠

خر�د و فروش باغ و و�ال

زمين

معاوضه

٩٥١٨٣٠٢٣/ م


