
٣٨
يكشنبه ٢٢ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٥

اوا�ل هنرستان
١۵۵متر، صفر، لوکس

 ۴٨٠م بی واسطه
تفضلی ٠٩٣٩٩٢٢٨٠٠٦

٩٥٣٥٩٥٥٣/ د

هاشميه 
خرید و فروش  

 VIP آپارتمان
٢۵٠ متر 

به باال 
٠٩١٥٥١٧١٦٧٠

٩٥٢٣٧٠١١/ ف

امامت
٢۵٠ متر ، تراکم زیاد جنوبی

دو طبقه مستقل ، قيمت مناسب
٩٥٣٦٠٠٠١/ ل٠٩١٥٦٨٩٧٨٣٨

و�ال��
١٧٥متر

٢طبقه،سه راه اندیشه
فول،لوکس

٠٩١٥٠٥٤٨٤٧٤
٩٥٣٥٢٨٧٧/ پ

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

قيمت توافقی 
٠٩١٥٣١٦٣٠٨٠

٩٥٣٥٩٥٦٩/ ف

 هاشميه 
 ٢١٠متر ۴ واحد ١۴٠مترى 

سفت کارى شده داراى گواهی 
عدم خالف از شهردارى 

و تسویه حساب کامل و داراى 
وام ٣۵٠ ميليونی مشارکت 

٠٩١٥٢٠٣٨٣٠٠ 
٩٥٣٦٠٩١١/ ب

اند�شه ٤١
٨٠ متر زمين ١٧٠ متر 

بنا دو طبقه
 کامال مجزا سند 

ششدانگ ٢۶٠ م 
٠٩١٢٢٢٤٣٥٢٥

٩٥٣٥٩٨٤٠/ 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

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

دوطبقه لوکس فی ٣۴۵ م
 ٠٩١٥١٨٢٧١٤٥

٩٥٣٥٩٥٦٦/ ف

 فروش فور� بلوارسازمان آب 
 ٢٧٠مترى ویالیی، تراکم زیاد، دوممر
٢واحدى، مغازه تجارى ١,۴٠٠ميليارد
٣٨٤٢٢٢٨٤-٠٩١٥٢٣٨٠١٩٦ 

٩٥٣٦١٧٠٣/ م

دانشجو١٧
٩٠٠م متوسط اکازیون
٢۵۵متر شمالی ١۵٠متربنا

قابل سکونت بی واسطه

٠٩١٥١١٤٢٢٠٧
٩٥٢١٦٥٢٧/ ق

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

 ٠٩٣٠٤٤٢٨٧٠٠جنوبی
٩٥٢٣٢١٨٩/ م

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

٩٥٣٥٩١٤٢/ ق

(�سعدآباد(فروش فور
صدمتر، نزدیک حرم، دوطبقه 

کوچه۴مترى، ماشين رو- ٣٠٠م
٣٧٢٩٠٨٠٣

٩٥٣٦١٤٠٨/ 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

 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

 هاشميه -١٩بهمن
 ویالیی ٣۵٠متر سر٢نبش 
موقعيت تجارى ٢٧ در ١٣

٩٥٣٦١٧٨٣/ ب ٠٩١٥٢٠٣٨٣٠٠

اوا�ل سيدرض�
 ۵۵٠ واحد   ۴ در  ویالیی  متر   ٢۵٠
متر زیربنا تراکم متوسط فی ۴۵٠,١ 

ميليارد ٠٩٩٠٢٧٩٥٩٠٩
٩٥٣٥٩٤٠٢/ ف

 فلسطين 
جنوبی  ٩متر  حاشيه  ١١۴متر   
دوطبقه ١٨٠متر بنا، پارکينگ حياط

٠٩١٥٣١١١٦٢١ ٧۵٠م 
٩٥٣٦١٧٧٥/ م

حاشيه خيابان خرمشهر
٩٠ متر تجارى دایم فروش 

معاوضه با مسکونی
٣٨٥٣٢٤٣٢-٠٩١٥٥١٢٠٥٦٩

٩٥٣٥٣٤٢٢/ ق

فروشنده واقع�
سند ۶ دانگ ملکی ، ویالیی

 ١٢۵ مترى شمالی ، فرهنگ
٠٩١٥٤٠٦٠٠٦١

٩٥٣١٠٧٢٥/ ل

خيام ٦٣ - پرد�س
٣ طبقه مجزا - بسيار شيک  

٣٩٠ متر بنا - زیرفی 
٩٥٣٦٠٦٨٠/ ف٠٩٠٣٥٧٥٤٥١٧

خر�د و فروش
ویالیی،کلنگی 

عنصرى،بهار،فدائيان،امام رضا
شجاعی ٣٨٥٣٣٠٩٠

٩٥٣٤٧٦٣٣/ م

�فروش فور
٤ �سناباد ٨ مولو

منزل ویالیی دوطبقه مستقل، 
کف سراميک

کولر مجزا، آیفون تصویرى
زیر بنا ٢٢٠ متر، زمين ١۶۵ متر

فی کارشناس
طوسی ٠٩١٥١١١٨٤٩٣

٩٥٣٦١٢٢٧/ د

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

٠٩٣٥٤٧٧٧٢٧٧
٩٥٣٥٩١٦١/ ف

اوا�ل هاشميه
٢٧٠متر عرصه ، با ۴ طبقه بنا 

تراکم متوسط بی واسطه 
٩٥٣٦٠٤٣٥/ پ٠٩١٥١٢٣٠١٧٨

٩٥٣٤٩٨٧٧/ ف

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

٠٩١٥٣١٣٦٥٣٦

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

معامله آگاهانه و منصفانه
گل نرگس     ٥٠-٣٨٥٣٢٢٤٠

٩٥١٨٠٨٨٤/ م

خر�د فروش معاوضه 
ویالیی، زمين محدوده 

وکيل آباد ،پيروزى، معلم
٩٥٣٦٠٦٩٥/ پ٠٩٣٩٥٢٩١٨٩٨

منزل و�ال��
خرید،مشارکت،معاوضه 

نيازمندیم
٩٥٣٢٦٨٥٠/ پ٠٩١٥١١٠٩٨٩١

سجاد و 
مل= آباد 
٢۵٠مترى و ۵٠٠مترى 

نقدى و معاوضه 
٠٩١٩٤١٩٥٥١٩

٩٥١٠٨٠١٨/ ف

 و3يل آباد 
صدف

 زمين -١۶١متر

 سند ششدانگ ملکی
 با پنج سقف پروانه 

هرطبقه ١٣۴متر 
نقدى ٧٠٠م- معاوضه 

 صدف ٩ پالک ۴٧

٠٩٣٠٣٠٤٢٤٣٠ 
٩٥٣٦١٦٧٧/ ق

3الهدوز -٣٣٠متر و�ال��
۵۵٠ متربنا در ٣طبقه از همکف 

بازسازى شده زیرفی
٠٩١٥٤٠٢٥٠٠١ عمارلو

٩٥٣٦٠٤٣٩/ ق

رضاشهر 
 منزل ویالیی ۵٨٠متر زمين داراى 

٣٨ متر حاشيه خيابان اصلی ٣ نبش 
٩٥٣٦١٠٣٩/ ف٠٩١٥٥١٥٦٧٠٩

توس ٦٥
خانه ۶٢ مترى ٣٧ م ۵٠ مترى 

٣٢ م ۴٠ مترى ٢۵ م 
٩٥٣٥٦٠٥٦/ ف٠٩١٠٥٧٨٨٤٩٠

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

صدف
١٢۵متر زمين- ١۶۵ متر زیربنا 

سند ٣دانگ- فی ٣۵٠م
٠٩١٥٨١٠٠٨٠٢-٣٦٠٥٥٠٢٨

٩٥٣٦٠٤٠١/ ق

هفت تير 
٢٢۵ متر تراکم متوسط ١۴٠ متر 

بنا ٧٨٠ م
٠٩١٥٢٥٠٠٥١١

٩٥٣٥٩٦٦٢/ ف

صياد
٩٢ متر زمين ١٢٠ متر بنا در ٢ طبقه 
واسطه  بی  کار  پایان  ششدانگ  سند 

فی ٢۶٠ م  ٠٩١٥٨٢٢٢٤٩٣
٩٥٣٦٠٩٦٧/ ف

 ١٤ �صيادشيراز
 ٢٠۶متر تراکم متوسط عرض ١٢ 

٧٨متر تجارى دائم ٧۶٠م نقد
٩٥٣٥٧٠٩٩/ م٠٩٣٩١٤٠٣١٢٢ 

فول امKانات نوساز طبقه اول
بسيار  اول  طبقه  ٣خوابه  ١۵٧متر   
٣۶۵م  سنددار  نقشه  خوش  و  شيک 

 ٠٩١٥٠٠١١٤٨٩عبدالمطلب۵٨
٩٥٣٥٧١٣٢/ م

 �فروش فور
ملک ١٢٠٠ مترى ٢ ممر 

سناباد ١٢
٩٥٣٥١٦٧٩/ م٠٩٣٠٨٨٠٥٧٥٧

مل= آباد- فرزان
٣٠٠ متر ٢ واحد مستقل 
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٣ َملک

٩٥٣٦١٥٦٧/ ر

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

زمين ١٥٠٢متر 
 حاشيه جاده کالت مقابل کارخانه 

جامعه داراى سوئيت نگهبانی
٩٥٢٣٢١٩٦/ م٠٩٣٠٤٤٢٨٧٠٠ 

٩٥٣٣٦٨٩٥/ پ

و�الشهر
 فروهر

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

دانشگاه، الماس کاران درخت بيد 
٠٩١٥٣١٠٨٢٦٢

زمين فروش�
محدوده آرامگاه فردوسی

 ۵٠٠ و ١٠٠٠ مترى
 دور دیوار با نهال ٣ ساله 

آب پروانه دار 
مترى٣٠   هزار تومان

٠٩١٥١١٠١٩١١
٩٥٣٥٤٥٧٦/ م

فروش زمين استثنا��
 با مغازه

یک قطعه ٣۵٠٠ مترى و 
یک قطعه ٢۵٠٠ مترى 

زمين داراى ۶ مغازه ۵ مترى 
می باشد داراى آب- برق 

و فضاسازى استخر و خانه  
زمين مترى ١٧٠ هزار و 

مغازه ها هر کدام
 ۵٠ م تومان

 قابل معاوضه با خودرو و ...
٠٩٣٩٩٩٧٤١٠٠

٩٥٣٦١٣٩٥/ ق

 �Kفروش �ا معاوضه زمين مل
آب  چاه  با  دیوار  دور  متر   ۶٠٠٠
اختصاصی شاهنامه ٣۵سند یک دانگ 

٩٥٣٥٨٤١٠/ م٠٩٠١٢٩٤٢٢٧٧

٩٥٣٢٥٠٣٠/ پ

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

٠٩١٥٦٢٦٢٥٨١

٣٠٠ متر زمين حاشيه آبKوه
حدفاصل ارم و چهارراه کالهدوز 

مناسب تجارى سازى
٠٩١٥٣٠٠٢٠٧٢

٩٥٣٥٠٧٧٥/ ف

�= قطعه زمين واقع در 
3يلومتر ٥ جاده سنتو

 آزادى ١٣١ 
روبروى هالل احمر سمت 

چپ ۵١٠ متر کاربرى 
صنعتی به فروش می رسد
٠٩١٥٠٢٩٠٦٥٥

٩٥٣٥٩٤٩٢/ ف

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

الهيه- سپاد 
صفی آباد، جلدک، چاهشک، 

جهاد، خرید و فروش 
٩٥٣٣٢١٩٤/ ف٠٩١٥٨١١٥٤٩٢

الهيه
با سند ملکی ١٠٠ متر
۵ ميليون به باال

 ٠٩١٥١١١١٨٧٧
٠٩١٢٨٩٣٠٠٢٣

٩٥٣٥٧٣٩٢/ ل

     شاند�ز
جزئيات را پيامک بفرمایيد

٩٥١٤٣٣٣٦/ ل٠٩٣٣١٣٣٨٠٣٣

ملکی                                          خریداریم

 قاسم آباد ١١٠٠٠متر 
 زمين با پروانه ٧سقف شمالی عرض 
نصف  نقد  نصف  واسطه  بی   ٢٠

 ٠٩١٥٧٦٩١٩٠٠آپارتمان 
٩٥٣٦١٧٧٩/ ب

زمين الهيه، ٦٠٠متر جنوب� 
بلوک ٨ فی ۴١٠ م ۵٢٠ متر 

تجارى مسکونی ٢ ممر بلوک ٨ 
همشهرى    ٠٩١٥٩٠٩٢٥٢٩

٩٥٣٦١٦٦٨/ ق

٩٥٣٦١٦٧٨/ ق

 و3يل آباد 
صدف

 زمين -١۶١متر

 سند ششدانگ ملکی
 با پنج سقف پروانه 

هرطبقه ١٣۴متر 
نقدى ٧٠٠م- معاوضه 

 صدف ٩ پالک ۴٧

٠٩٣٠٣٠٤٢٤٣٠ 

توس ٤١ و ٦٣
زمين ١٣٨ متر تحویل سند 

١۴,٩٠٠م
٩٥٢٩٩٢٥٠/ ف٠٩١٥٨٣٣٨٥٦٥

 الهيه
 سپاد 

خریداریم
٠٩١٥٣٠٨٤٧٣١ 

٩٥٢٠٠٦٩٦/ ق

٩٥٣٣٩٥٩٢/ خ

شاند�ز 
خر�د و فروش

 زمين، باغ ، ویال
قانع ٠٩١٥٣١١٩١٨٣

 فروش فور� ٥٠٠متر�، شاند�ز
 جزء سهام بذر،حاشيه بلوار دوممر نبش 
 چهارراه بهترین موقعيت  ٢١ميليون
٣٨٤٥٧٠٩٠-٠٩١٥٣١٣٢٢٢٤

٩٥٣٦١٧٠٤/ م

3اهو 
١٠٠٠ متر زمين

 عرض ١۵ موقعيت عالی فی ٣٢ م 
٠٩١٥٥٠٩٨١٢١

٩٥٣٥٧٤٤٧/ ف

 هاشميه 
 ٢١٠متر ۴ واحد ١۴٠مترى 

سفت کارى شده داراى گواهی 
عدم خالف از شهردارى 

و تسویه حساب کامل و داراى 
وام ٣۵٠ ميليونی مشارکت 

٠٩١٥٢٠٣٨٣٠٠ 
٩٥٣٦٠٩١٠/ ب

٩٥٣٢٥٣١٢/ ف

الهيه - سپاد
بورس زمينهاى مسکونی، تجارى  

پذیرش و واگذارى - کاندید
٠٩١٥٤٢٨٩٣٥٤-٣٥٢٤٢٠٣١

شاند�ز
اراضی استاندارى
 (گوهر بار پيشه) 

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

٩٥٣١١٣٣١/ ف

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

١٠٠٠ مترى و هکتارى
٠٩١٥١١٦٤٠٧٣

٩٥٣٥٠٥٥٤/ ف

 الهيه
 سپاد

زمين تخصص ماست
٠٩١٥١٠٠٤٤٢٦

٩٥١٧٠٠٦٢/ ق

الهيه- سپاد
خریدار زمين ١۵٠متر مشاع

٠٩١٥٩١٣٥٢٦٥
٩٥٣٠٧٥١٥/ پ

٤٤٠ متر سوران ٣٠ م 
١٠٠٠ متر 3اهو ٣٠ م 

١٠٠٠ متر رضوان ١٠٠ م   معاوضه
٠٩١٥٢٠٦٢٧١٢ با خودرو 

٩٥٣٥٤٦٢١/ م

٩٥٣٤٧٤٦٢/ خ

شاند�ز
اراضی ششدانگ استاندارى 

با پروانه و امکانات و
سایر تعاونی ها
خرید و فروش

امانی ٠٩١٥٥١١٧٦٦٤ 
٠٩٠١٦٣٦٢٠٤١

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

٠٩١٥٣٠١٢٧١٦   
٩٥٣٥٢٦٠٣/ ف

 �گلبهار ٢باب تجار
 ٢۶ و ٣۶مترى بهترین مکان 

۵٠درصد نقد ۵٠درصد٢ساله
٩٥٣٤٨٨٦٦/ م٠٩٣٥٤٦٧٩٧٤٧ 

٩٥٣٥٤٣٣٢/ م

الهيه
خرید و فروش 
زمين،مسکونی،تجارى

٣٥٣١٢٠٨٥-٠٩١٥٥٠٤٦٣٠٦

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

٢ یا ٣ یا ۶ دانگ و باقيمانده ١٧۶
٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢

٩٥٢٨٣٤٦٧/ ل

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

 سنگ سفيد خریداریم
 ٠٩١٥٣٠٠٨٣٢٩-٣٦٠٣٥١١٧

٩٥٢٨٥٣١٥/ ل

زمين الهيه ٣٩٠متر جنوب� 
بلوک ١١، ٧٠٠متر ٣نبش بلوک 

٩ تجارى مسکونی و ...  
همشهرى    ٠٩١٥٩٠٩٢٥٢٩

٩٥٣٦١٦٧١/ ق

 � مجموعه ها
آپارتمان� صفر 

 در محدوده وکيل آباد 
معاوضه با ویالیی و زمين 

تراکم دار در محدوده 
بی واسطه 

٠٩١٥٠٨٠٤٣١٣ 
٩٥٣٦١٧٦٧/ ب

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

٩٥٣٢٥٢٦٨/ ق٠٩١٥٥١١٥٨٢٤

خر�د و فروش خانه

زمين

معاوضه

٩٥١٨٣٠٢٣/ م


