
دوشنبه ٢٣  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٦
٣٧

سجاد
خرید و فروش
VIP آپارتمان

 ٢۵٠ متر به باال
٠٩١٥٥١٧١٦٧٠

٩٥٢٣٧٠٢٨/ ف

مل= آباد- بزرگمهر
١۶٠ متر صفر مشرف به باغ 

فروش و معاوضه با ویالیی
٩٥٣٦٢٦٥٦/ ر٠٩١٥٠٧٠١٠٠٥

صارم� ٣٨
١۶٠متر،، ٣خوابه، 
طبقه دوم، لوکس و 

خوش نقشه، جنوبی، 
بی واسطه

هيراد ٣٨٧٠٤٧٢٤
٠٩١٥٤٣٩٦٦١٠ 

٩٥٣٥٩٥٦٢/ د

امامت
١۶٠ متر ، فول امکانات خوش نقشه 
فروش یا معاوضه ،قيمت مناسب

٩٥٣٦٠٠٠٣/ ل٠٩١٥٦٨٩٧٨٣٨

مر3ز مبادالت 
مل�L نگين شهر

با کادرى مجرب
 و متخصص 

در امور خرید و فروش 
و اجاره هتل

 و هتل آپارتمان
و زمين هاى تجارتی

 و اقامتی اطراف
 حرم مطهر خيابان امام رضا 

خيابان دانش شرقی
٦٧-٣٨٥٥٥١٦٥

٩٥٣٤٣٧٩٤/ ف

نوفل لوشاتو 
آپارتمان ٢٠٠ متر ، صفر ، فول

٩٥٣٣١٨٦٢/ ف٠٩١٥١٥٧٨٥٢٠

باهنر (3وثر)
١٨٠متر، صفر، فول

 زیرفی منطقه 
رجبی ٠٩١٥٢٠١٥٢٥٤

٩٥٣٥٩٥٣٨/ د

حLيم نظام�
١٨٠ متر یک سال ساخت سه 
خواب سه مستر دو آشپزخانه  

٩٥٣٥٤٥٩٥/ م٠٩١٥٥٢٣٠٤٦٧

فلسطين 
١٧۵ متر  صفر- طبقه پنجم 

 مجموعه ١٢ واحد
در ۵٠٠ متر زمين 

 بسيار شيک و خوش نقشه 
 فورى زیرفی منطقه 

فقط خریدار واقعی
٠٩١٥٤٤٠٣٠٣٣ کاخ

٩٥٣٥٩٢١٩/ ف

باهنر
١٩٠مترى و ١٧٠مترى 

تک واحدى لوکس
٩٥٣٥٤٣١٨/ ب٠٩١٥٠٠٤٤٠٠٦

�فروش� واحد آپارتمان ١٥١متر
فول امکانات- سه خوابه- یک خواب 
تماس:  ساعت   ٢٣ منوچهرى  مستر- 

١٠٠٩١٥٥١٠٧٧٢٦ الی ٢١
٩٥٣٥٨٧٠٢/ م

 � باهنر- فور
 ١٧٠متر، تک واحدى، صفر،فول 

 ٠٩٣٥٥١٢٠٧٦٥
٩٥٣٤٨٨٠٦/ ب

فروش� 
الدن ١
آپارتمان ١۵۵ مترى
 زیرزمين ۵١ متر 

١٢٠ متر حياط اختصاصی 
پارکينگ

٠٩١٥٥١٣١٨٦٦
٠٩١٥١١٠٦٠٨٠

٩٥٣٦٢٣٨٩/ ق

 سال جد�د را 
در منزل جد�د 

 تجربه کنيد 
شيک، لوکس 

فانتزى 
منحصر به فرد 

١۵٠ تا 
١٧٠مترى 

(امامت)
٠٩١٥٦٨٩٨١٠٠

مداح -دولت
٩٥٣٦٢٩١١/ ب

اوا�ل هاشميه
 �٣٠٠متر

صفر،امکانات فول
بی واسطه،متریال 

درحد برج 
٠٩١٥٥٢١٩٩٧٢

٩٥٣٦٢٥٢٣/ پ

دندان پزشكان
متر فوق العاده شيک،كابينت 
چوب،نورگير عالی،بی واسطه
٠٩١55١٣٠٠٧٠

٩٥٣٦٢٩٣٩/ پ

معاوضه با آپارتمان  

 مجتمع تجارى اکسين
یک باب مغازه 

١٣,۵متر تجارى
صنف طال و جواهر 

قاسم آباد، چهارراه 

مخابرات
آماده تحویل 

٠٩٣٠٣٠٤٢٤٣٠ 
٩٥٣٦١٦٧٩/ ق

حاشيه خيابان خرمشهر
٩٠ متر تجارى دایم فروش 

معاوضه با مسکونی
٣٨٥٣٢٤٣٢-٠٩١٥٥١٢٠٥٦٩

٩٥٣٥٣٤٢٢/ ق

امامت - ٢٥٠ متر
تراکم زیاد، یک طبقه شمالی

 فی ٧۵٠م بی واسطه
٣٦٠٤٧٣١٨-٠٩١٥١١٠١٤٦٦

٩٥٣٦٢٤٦٩/ ف

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

فی ٢۶٠ م  ٠٩١٥٨٢٢٢٤٩٣
٩٥٣٦٠٩٦٧/ ف

جالل ( فرهنگ) 
٢۵٠متر زمين، جنوبی، 
تراکم زیاد، دو طبقه بنا 

قابل سکونت
 ( فروش یا معاوضه) 

اسدى ٠٩١٥٢٤٠٠٥٣٣
٩٥٣٥٩٥٠٠/ د

بلوارسجاد
منزل ویالیی وآپارتمان 

شمارانقداخریداریم
٩٥٣٢٦٨٧٣/ پ٠٩١٥١١٠٩٨٩١

دانشجو١٧
٩٠٠م متوسط اکازیون
٢۵۵متر شمالی ١۵٠متربنا

قابل سکونت بی واسطه

٠٩١٥١١٤٢٢٠٧
٩٥٢١٦٥٢٧/ ق

امام خمين� ٦٢ 
 زمين ٢۵۶ متر

 تراکم متوسط، کلنگی 
٩٥٣٦٠٠٦٦/ م٠٩٠٣٢١٠١٨٣٢ 

اوا�ل دانشجو
٢۵۵متر زمين، ٣طبقه 

بنا، بازسازى شده 
جنوبی، تراکم زیاد

 بی واسطه 
قياسی ٠٩٣٦١٧١٧١١٠

٩٥٣٥٩٥٦٥/ د

فروشنده واقع�
سند ۶ دانگ ملکی ، ویالیی

 ١٢۵ مترى شمالی ، فرهنگ
٠٩١٥٤٠٦٠٠٦١

٩٥٣١٠٧٢٥/ ل

فروش�
خيابان امام رضا (ع)

 خانه کلنگی 
دربهترین موقعيت

١٨٣ متر تراکم زیاد 
جنوبی

٠٩١٥٣١٦٣٢٤٤
٩٥٣٦٢٥٥٠/ ف

فقط با ٧٥٠ ميليون
حاشيه ١٠٠مترى فروش 

خانه (با ١۶٠متر مغازه 
نانوایی) سند ششدانگ 

پایان کار، دوکله،٣٠٠متر بنا 
با جواز، لوازم، برند ٣٣۴۴
٠٩١٥٢٠٠٠٣١٦

٩٥٣٦٢٥٠٣/ 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

�امامت ١١-٢٥٠ متر
٢/۵ طبقه،تراکم متوسط بازسازى شده
تميز و مرتب فروش یا معاوضه با ویالیی

٠٩١٥٥٠٣٦٦١٩ کلنگی جنوبی
٩٥٣٦٢٥٢٧/ ل

امامت
٢۵٠ متر ، تراکم زیاد جنوبی

دو طبقه مستقل ، قيمت مناسب
٩٥٣٦٠٠٠١/ ل٠٩١٥٦٨٩٧٨٣٨

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

3الهدوز -٣٣٠متر و�ال��
دو نبش ۵۵٠ متربنا در ٣ واحد

بازسازى شده زیرفی
٠٩١٥٤٠٢٥٠٠١ عمارلو

٩٥٣٦٠٤٣٩/ ق

مل= آباد- فرزان
٢۵٠ متر- ۵٠٠ متر بنا ١٢ سال ساخت 

٠٩١٥٠٧٠١٠٠٣ َملک
٩٥٣٦٢٦٨٠/ ر

گلبهار 
محله ٧ -٢۵٠ متر زمين ١٢٠ 

متر بنا ، سفت کارى 
٣٨٣٢٦٣٦٣-٠٩١٥٧٦٣١٢٩٢

٩٥٣٦٠٤٥٤/ ش

فيض آباد - حجت شمال�
�حاشيه -تجار  

٠٩١٥٠٠١٦٣٠٣
٩٥٣٦٢١٦٨/ ف

دهرود
٨۵ متر زمين ١٢٠ متر بنا
 ٢ طبقه ، مرحله خاک و گچ

٣٢٤٢٣٣٦٢-٠٩١٥٣٢٠٤٧٩٧
٩٥٣٦٠٥٩٩/ ل

منزل 3لنگ� 
به متراژ٢٠٠،داخل هاشميه٢٨ 

به فروش می رسد.
٩٥٣٦٢٤٢٤/ پ٣٨٨٣٧٠٣٢

 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

باهنر، هاشميه 
و3يل آباد

۴ و ۵ طبقه یکجا 
(صفر) فروش نقدى و 

معاوضه با کلنگی
حيدرى ٠٩٠١١٢١١١٠٥

٩٥٣٥٩٥٩٠/ د

 حاشيه فالح� 
 ٢۵٠مترزمين دوکله داراى

 ۴٨٠مترزیربنا در ۴ واحد مستقل 
٩٥٣٦٢٨٦٦/ ب ٠٩١٥٢٠٣٨٣٠٠

امامت - ٢٥٠ متر 
ترا3م ز�اد جنوب� دوطبقه

فی ٧۵٠م بی واسطه
٣٦٠٤٧٣١٨-٠٩١٥١١٠١٤٦٦

٩٥٣٦٢٤٨٣/ 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

مشار3ت
خر�د، فروش 
ویالیی حومه وکيل آباد 

 سجاد، احمدآباد 
زیباسازان -طهماسبی

٩٥٣٢٦٠٣٨/ ف٠٩١٥٨٦٩٠٠٣٢

مل= ١٥٠ متر 
 ٧۵ متر بنا دو طبقه و ٣٠ متر تجارى 
دائم سه راه کاشانی قيمت توافقی 

٠٩١٥٨٧٧٧٧٢٩
٩٥٣٦٠١٢٠/ ف

سرافرازان
 رهائ� 

١١٠ متر عرصه ٨٠ زیربنا 
سند ملکی ششدانگ 

شمالی، ماشين رو، ٢٩۵ م 
٠٩١٥٣١٦٤٨١٤

٩٥٣٥٤٥٥٤/ م

سجاد
بهتر�ن منطقه

۵٠٠متر، تراکم متوسط 
بناى دوبلکس قابل 

سکونت و تميز،
قيمت استثنایی، بدون واسطه
٠٩١٥٧٠٠٠٩١٤

٩٥٣٥٩٥٣٩/ د

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

٩٥٣٥٨٦٤٦/ ف

٩٥٣٥٧١٠٠/ ق

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

٠٩١٥٨٩٩١٩٧٢ 

جالل ٥٤
طبقه،جنوبی،تراکم   ٢/۵ مترى   ١٢۵
آپارتمان  با  معاوضه  یا  فروش   ، زیاد 

٠٩١٥١٠٦٨٩٥٧کوچک ۴٠٠م
٩٥٣٦٢٤٩٠/ ل

�مطهر� ٦٦ - ٢٠٠متر
١٢٠ متر بنا شمالی 

کوچه ١٠ مترى ٣٧٠م
٠٩٠١٦٠١٠٧٢٢-٣٦٢٣٢٣٢١

٩٥٣٥٨١٤٦/ ف

فارغ التحصيالن ١٨
ویالیی ٢٠٠مترى جنوبی 

١٠٠متر زیربنا فروشنده واقعی
٠٩١٥٥١٢٥٥١٠

٩٥٣٦٢٠٢٤/ ق

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

٠٩١٥٥١٧٩٠٠٢فی ٩۵٠ م 
٩٥٣٥٩٨٥٤/ ف

سجاد
٢۵٠ و ۵٠٠ متر  واحدهاى معتبر

اکبرى   ٠٩١٥٠٠٥٣١٦١
٩٥٣٦٠٥٣٠/ ق

منزل و�ال�� واقع در
 آب و برق خيابان و�ال ٧

مساحت ١٩٠ متر و زیربنا ١٧٠ متر 
فروشی ٠٩١٥٣٠٦٧٠٠٣

٩٥٣٦٢٥٥٧/ ف

 ١٤ �صيادشيراز
 ٢٠۶متر تراکم متوسط عرض ١٢ 

٧٨متر تجارى دائم ٧۶٠م نقد
٩٥٣٥٧٠٩٩/ م٠٩٣٩١٤٠٣١٢٢ 

٦ هLتار زمين 
تپه سالم 

پشت کشتارگاه داراى آب، برق تا 
۵٠ مترى زمين، سند دفترچه اى 

ابعاد زمين ٢٠٠*٣٠٠ مناسب براى 
گاودارى، مرغ دارى، گلخانه و..
 بی واسطه ،فقط نقد فی ٣٩٠م
٠٩١٥٨٠٠٥٥٣٧

٩٥٣٦٢٢١٥/ پ

3و� امير 
زمين فروشی ١٠٨متر کوچه ١٢مترى

 سند ششدانگ فی ٢١۵م
٠٩١٥٥٢٥٣٨٤٤-٣٦٠٤٨٣١٣

٩٥٣٥٩٢٩٥/ ق

الهيه- سپاد
خریدار زمين ١۵٠متر مشاع

٠٩١٥٩١٣٥٢٦٥
٩٥٣٠٧٥١٥/ پ

٩٥٣٦١٦٧٨/ ق

 و3يل آباد 
صدف

 زمين -١۶١متر

 سند ششدانگ ملکی
 با پنج سقف پروانه 

هرطبقه ١٣۴متر 
نقدى ٧٠٠م- معاوضه 

 صدف ٩ پالک ۴٧

٠٩٣٠٣٠٤٢٤٣٠ 

٩٥٣٥٧٠٨٨/ ق

�Lزمين مل 
 روستاى بهار دور دیوار 

١٢٠متر تا٣٨٠متر 
٠٩١٥٨٩٩١٩٧٢ 

 الهيه
 سپاد 

خریداریم
٠٩١٥٣٠٨٤٧٣١ 

٩٥٢٠٠٦٩٦/ ق

زمين فروش�، شهرt پرد�س 
نيشابور فروش یا معاوضه با مشهد 

٠٩١٥٣٢٣٨٥٨٧
٠٩٣٩٤٩٦٥٥٨٧

٩٥٣٦٢٩٠٩/ ق

هاشميه ٨٩
قطعه دهم ٢٠٠ متر شمالی

 سند ششدانگ ملکی،فی ۴۶٠ م
٩٥٣٣٥٥١٦/ ل٠٩١٥١١٠٩٣١٦

٩٥٣٣٢١٩٧/ ف

الهيه- سپاد 
صفی آباد، جلدک، چاهشک 

خرید، فروش 
٣٥٣١٢٢٢٦-٠٩١٥١٥٨٢٨١٢

٩٥٣٦٢٤٦٧/ پ

فروش زمين 
٢ کله محصور شده ١٠٠٧ متر 

اول طرقبه ٢ سند ۶ دانگ جهت 
احداث مسجد و حسينيه قابل 

توجه شهرستانی ها، قيمت توافقی 
٠٥١٣٨٧٩٩٠٢١
٠٩١٥٢٤٥٧٤٦٢

 شهرt صنعت� توس فاز ٤ 
یک قطعه زمين به مساحت ۴١۵ متر

ملکی- سنددار- مشاع- ۶٠م
٠٩٠١٨٢٣٤٠٤٤

٩٥٣٦٢٦٧٨/ ق

شاند�ز
اراضی استاندارى
 (گوهر بار پيشه) 

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

٩٥٣١١٣٣١/ ف

جلدt،صف� آباد 
 چاهشک ، راه آهن ، جهاد 

سنگ سفيد - خرید و فروش
٩٥٢٤٠٦٢٥/ ل٠٩١٥٣٠٠٨٣٢٩ 

٤٤٠ متر سوران ٣٠ م 
١٠٠٠ متر 3اهو ٣٠ م 

١٠٠٠ متر رضوان ١٠٠ م   معاوضه
٠٩١٥٢٠٦٢٧١٢ با خودرو 

٩٥٣٥٤٦٢١/ م

٩٥٣٠١٣٩٥/ ف

شاند�ز- و�الشهر 
خرید، فروش، معاوضه 

زمين، باغ، ویال، زعفرانيه 
سوارکارى، جلدک 

الماس کاران ، درخت بيد
 دهنو   

دونده ٠٩١٥١١١١٢٠١

زمين فروش�
۵٠٠٠ متر با استخر روستاى 
ماریان ٠٩٣٧٢٧٥٣٢٨٦

٠٩١٥٨٠٤٧٠٠٨
٩٥٣٦١٩٧٢/ ف

انتها� هاشميه 
نماز ١٫٣

فروش سه دانگ از زمين 
دونبش ٢٣۴ مترى با 
آمادگی ساخت ١٩٠م

٠٩٠١٩٦٤٢٦٠٣
٩٥٣٦٢٥٩٤/ ف

 الهيه
 سپاد

زمين تخصص ماست
٠٩١٥١٠٠٤٤٢٦

٩٥١٧٠٠٦٢/ ق

٩٥٣٢٥٨٤٢/ ق

 الهيه
مجيد�ه

سپاد
خریدار واقعی

زمين
٠٩١٥١١٤٠٠٦٠
افشين٣٥٢٣٩٩١٩

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

٠٩١٥٣٠١٢٧١٦   
٩٥٣٥٢٦٠٣/ ف

الهيه - اماميه 
سر�عًا خر�دار�م 
نقد    نقد  

بلوک
۵ - ۵/١  -٧ و ١١ 

بی واسطه 
  ٠٩١٥٣١٥٠٢٢٧
فرزان ٣٦٦١٧٧٧٥ 

٩٥٣٤٦٤٢٩/ پ

هاشميه-٢٢٥متر
زمين،۵سقف پروانه،عرض ٩مناسب 

ساخت و ساز،موارد مشابه،۶٢٠م
نورى ٠٩١٥٤٠٥٠٢٣٦

٩٥٣٦٠٦٧٣/ پ

�٥٠ متر زمين فروش فور
فی ٢٣م بلوار دوم طبرسی، 

طبرسی ٢٢ 
٠٩١٥٥٢٨٧٨٩٤

٩٥٣٦١٨٧٣/ ف

٩٥٣٢٥٠٣٠/ پ

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

٠٩١٥٦٢٦٢٥٨١

 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

 �٥٫٥ هLتار زمين 3شاورز
سند ۶ دانگ ملکی

 ٢٢ ساعت آب، مترى ٢٠ هزار تومان 
٩٥٣٥٦١٨١/ م٠٩١٥١١٧٤٠١٠

٩٥٣٠٨٥١٧/ پ

چاهش= ،جلدt،صف� آباد
الهيه ،اماميه،سپاد
 خرید وفروش -طوطيان

٠٩١٥٥٢١٣٧٨٧-٣٥٢٣٠٩٥١

٢٠٠٠ متر زمين - پيچ ساغروان 
چاه سادات، اراضی فرهنگيان 

ناحيه ٣ مشهد، فی ٣۵ م 
٠٩١٥٥١١١٩٦٧

٩٥٣٥٤٧٣١/ م

خر�د و فروش خانه

زمين

٩٥١٨٣٠٢٣/ م


