
سه شنبه ٢٤ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٧
٣٧

صياد
١۵٠ متر صفر ٣ خواب روبه آفتاب 

پارکت کاغذ گازروکار فول فی ۴٧۵م 
بی واسطه ٠٩١٥٥١٠٧٤٢٣

٩٥٣٦٣٦٨٦/ پ

 قابل توجه سازمان ها 
و نهادها و دانشگاه ها
 زمين٧٣٠مترعرضه٧٣٠

٢ممر در۶واحد٣طبقه
٣واحد ١۵۵متر و٣واحد هم 

١۴٠متر حاشيه خيابان٣۵مترى 
استادیوسفی ٢/۶٠٠ميليارد

٠٩١٥٣٢٤٢٦٨٠ 
٩٥٣٦٣٠٣١/ ق

شهرt ارمغان 
آپارتمان ١٧٠ متر دوبلکس 

فوق العاده شيک 
٠٩٣٣٧٥٧٧٠٤٧

٩٥٣٤٩٨٢٨/ ف

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

هاشميه
٢١٠متر، فول، صفر

 فوق العاده لوکس، دیزاین 
عالی، قيمت مناسب نقدى 

یا معاوضه بی واسطه 

حسينی ٠٩١٩٠٢٢٧١٥٣
٩٥٣٥٩٥٠٥/ د

پيروز� ١٥٥ متر
٣ خواب طبقه ۴ تک واحدى آسانسور 
م   ٢٨٠ پارکينگ  انبارى  پکيج  کاغذ 

٠٩٣٨١٨٦٠٧٣٤وکالتی
٩٥٣٦٣٧٦٥/ ف

احمدآباد و باب= 
و محدوده 
١٧٠ متر لوکس
 طبقه ۴، ۶٨٠ م 

١٧۵ متر لوکس، ٨٨٠ م 
٢٣٠ متر الکچرى
 ١,۴٠٠ ميليارد

 ١٨٠ متر، فول ، ٨٠٠ م 
٢۴٠ متر فول

 ١,١٠٠ ميليارد
 بدون واسطه 

دل آرام ٣٨٤٦٣٨٧١ 
 ٣٨٤٦٣٨٧٠

 ٠٩١٥٣١٣٠٢٩١
٩٥٣٣٢٩٤٦/ ف٠٩١٥٥٠٣٧٠٠٥

�جالل٢٣فور
١۴٨ مترصفر بی واسطه

٩٥٣٦١٩٨٥/ ق٠٩١٥٢٠٦٦٧٥٨

� برتر�ن ٣خوابها

 سروش و مدرس 

 را با ما تجربه کنيد 

٠٩١٥٥١٤٨١٦٧ 
مداح - کریم پور

٩٥٣٦١٦٩٧/ ب

اقبال 
١٨٠ متر صفر طبقه چهارم 

 ۵٧۶ م
٠٩١٥٠٠١٦٠٠٢ شریف

٩٥٣٦٣٠٠٦/ ف

هاشميه 
خرید و فروش  

 VIP آپارتمان
٢۵٠ متر 

به باال 
٠٩١٥٥١٧١٦٧٠

٩٥٢٣٧٠١١/ ف

فلسطين
١۵۵ متر، بسيار لوکس فروش و 

معاوضه با کلنگی 
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٥ َملک

٩٥٣٦٣٧٠٢/ ر

٩٥٣٦٣٢٦٨/ ق

آپارتمان فروش� صفر
فول امکانات طبقه اول سه خوابه 
١٧٠متر در خيابان صاحب الزمان 
٣٧٢٧٦٢٠٠-٠٩٣٥٨٣٧٢٧٩٦

�= واحد آپارتمان ١٥٤ متر
طبقه ۴ مجتمع نسترن قاسم آباد 
كف سراميک ام دى اف ٣ خواب 

٠٩١٥٥٠٢٨١٥١نور كامل
٩٥٣٦١٣٥٣/ ق

سجاد
٢۶٠ متر سوپرلوکس

 موقعيت عالی
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٧ َملک

٩٥٣٦٣٦٦٨/ ر

فروش �ا معاوضه
امامت ٨ آپارتمان ١۵٠ مترى 
۴ طبقه ۴ واحد فول امکانات

٩٥٣٦١٤٨٦/ ف٠٩١٥١٠٠٠٠٧٢

 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

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

منزل و�ال��
خرید،مشارکت،معاوضه 

نيازمندیم
٩٥٣٢٦٨٥٠/ پ٠٩١٥١١٠٩٨٩١

مل= آباد -3مال المل=
٢۵٠ متر -۴٠٠ متر بنا

٠٩١٥٠٧٠١٠٠٣ َملک
٩٥٣٦٣٦٦٧/ ر

فروش�
خيابان امام رضا (ع)

 خانه کلنگی 
دربهترین موقعيت

١٨٣ متر تراکم زیاد 
جنوبی

٠٩١٥٣١٦٣٢٤٤
٩٥٣٦٢٥٥٠/ ف

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

خریداریم 
٠٩١٥٣١٣٠٢٩١-٣٨٤٦٣٨٧٠

٩٥١٢٧٤٠٨/ ف

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

فی ٢۶٠ م  ٠٩١٥٨٢٢٢٤٩٣
٩٥٣٦٠٩٦٧/ ف

خلق آباد 
دو  بنا  متر   ٨۵ متر   ١٠٢ صفر  منزل 
فی  کامل  امتيازات  رو  ماشين  خواب 

۶٩,۵٠٠٠٩٣٠٧٩٦٦٥٠٠م 
٩٥٣٦٣٢١٢/ م

 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 

٩٥٣٦٣٧٨٥/ ب

هنرستان
ویالیی -٢٠٠متر

 ۵ سقف پروانه 
فی١/١٠٠ميليارد 
٠٩١٥٨٧٥٥١٧١

٩٥٣٦٣٥٢٠/ پ

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

٩٥٣٦١٧٨٣/ ب ٠٩١٥٢٠٣٨٣٠٠

٩٥٣٤٩٨٧٧/ ف

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

٠٩١٥٣١٣٦٥٣٦

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

دوطبقه لوکس فی ٣۴۵ م
 ٠٩١٥١٨٢٧١٤٥

٩٥٣٥٩٥٦٦/ ف

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

٩٥٣٥٩١٤٢/ ق

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

بازسازى شده زیرفی
٠٩١٥٤٠٢٥٠٠١ عمارلو

٩٥٣٦٠٤٣٩/ ق

خر�د و فروش
ویالیی،کلنگی 

عنصرى،بهار،فدائيان،امام رضا
شجاعی ٣٨٥٣٣٠٩٠

٩٥٣٤٧٦٣٣/ م

توس ٦٥
خانه ۶٢ مترى ٣٧ م ۵٠ مترى 

٣٢ م ۴٠ مترى ٢۵ م 
٩٥٣٥٦٠٥٦/ ف٠٩١٠٥٧٨٨٤٩٠

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

 ٠٩١٥٠٠١١٤٨٩عبدالمطلب۵٨
٩٥٣٥٧١٣٢/ م

اوا�ل سيدرض�
٢۵٠ مترتراکم زیاد

١,٣٠٠ 
٩٥٣٦٣٢٧٩/ ق٠٩١٥١٠٢٩٧١٠

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

معامله آگاهانه و منصفانه
گل نرگس     ٥٠-٣٨٥٣٢٢٤٠

٩٥١٨٠٨٨٤/ م

 گلبهارمنزل
 مسKون� و�ال�� بزرگ

 با تمام امکانات ٩٠٠مترى با 
٣۴٠متر بنا فضاى سبز و شيک 

فول کامل در بهترین مکان 
٨٠٠ م تومان

 ۴٠٠م نقد الباقی معاوضه
 ٠٩٣٥٤٦٧٩٧٤٧

٩٥٣٦٢٩٨١/ م

ميدان عدل خمين�
٢٠٠ مترى تراکم متوسط در ٢طبقه 
قابل سکونت مناسب براى ساخت
٠٩١٥٢٣٢٠٣٢٠-٣٨٥٥٧٦٦٦

٩٥٣٦٣٢٦٤/ ق

و�ال��
� ٢٥٠ متر

تراکم زیاد ، سروش
 با ٧ سقف پروانه ، جنوبی

 بدون واسطه - رایزن
٠٩١٥٥٢١٤٥٧٠

٩٥٣٦٣١٩٥/ ل

٩٥٣٠٢٢١٦/ خ

امام خمين�،ثامن
ویالئی و کلنگی نقدا خریداریم
عليزاده          ٣٨٥٨٢١١٩

سجاد و 
مل= آباد 
٢۵٠مترى و ۵٠٠مترى 

نقدى و معاوضه 
٠٩١٩٤١٩٥٥١٩

٩٥١٠٨٠١٨/ ف

فروش�٦٢٠ متر استقالل
منزلی در ٢ طبقه + زیرزمين + 
مغازه ١٠٠ مترى ، داراى ۴ سقف

٠٩١٥٣٠٤٥٤٣٠
٩٥٣٦٣٤٠٢/ ل

شاند�ز
اراضی استاندارى
 (گوهر بار پيشه) 

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

٩٥٣١١٣٣١/ ف

گلبهار مشهد
زمين به متراژ ٩٠٠مترفروش

نقدى یا معاوضه فی ٢٢٠م
٩٥٣٥١٧٩٧/ پ٠٩١٥٥٥٧٢٢٧٨

ابتدا� جاده شاند�ز
روبروى موجهاى خروشان

 اراضی نيروى انتظامی-۵٢۵متر
٩٥٣٦٢١٥٢/ پ٠٩١٥٣٠٤٥٩٩٠

 الهيه
 سپاد 

خریداریم
٠٩١٥٣٠٨٤٧٣١ 

٩٥٢٠٠٦٩٦/ ق

     شاند�ز
جزئيات را پيامک بفرمایيد

٩٥١٤٣٣٣٦/ ل٠٩٣٣١٣٣٨٠٣٣

ملکی                                          خریداریم

٩٥٣٢٥٠٣٠/ پ

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

٠٩١٥٦٢٦٢٥٨١

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 
 ٢١٠متر ۴ واحد ١۴٠مترى 

سفت کارى شده داراى گواهی 
عدم خالف از شهردارى و 

تسویه حساب کامل و داراى 
وام ٣۵٠ ميليون مشارکت 

 ٠٩١٥٢٠٣٨٣٠٠
٩٥٣٦٣٧٨٢/ ب

 ٢٠٠متر 
شاند�ز 
 ۴۵ م نقد یا 

معاوضه با خودرو 
٠٩١٥٦٨٩٨١٠٠ 

٩٥٣٦٣٨١٩/ ب

٩٥٣٣٦٨٩٥/ پ

و�الشهر
 فروهر

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

دانشگاه، الماس کاران درخت بيد 
٠٩١٥٣١٠٨٢٦٢

٩٥٣٥٤٣٣٢/ م

الهيه
خرید و فروش 
زمين،مسکونی،تجارى

٣٥٣١٢٠٨٥-٠٩١٥٥٠٤٦٣٠٦

 قاسم آباد -١١٠٠مترزمين
 ٢٠ عرض  شمالی  ٧سقف  پروانه  با   
بی واسطه نصف نقد نصف آپارتمان 

٩٥٣٦٣٧٧٨/ ب ٠٩١٥٧٦٩١٩٠٠

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

 �گلبهار ٢باب تجار
 ٢۶ و ٣۶مترى بهترین مکان 

۵٠درصد نقد ۵٠درصد٢ساله
٩٥٣٤٨٨٦٦/ م٠٩٣٥٤٦٧٩٧٤٧ 

٩٥٣٣٩٥٩٢/ خ

شاند�ز 
خر�د و فروش

 زمين، باغ ، ویال
قانع ٠٩١٥٣١١٩١٨٣

٩٥٣٤٧٤٦٢/ خ

شاند�ز
اراضی ششدانگ استاندارى 

با پروانه و امکانات و
سایر تعاونی ها
خرید و فروش

امانی ٠٩١٥٥١١٧٦٦٤ 
٠٩٠١٦٣٦٢٠٤١

الهيه- سپاد 
صفی آباد، جلدک، چاهشک، 

جهاد، خرید و فروش 
٩٥٣٣٢١٩٤/ ف٠٩١٥٨١١٥٤٩٢

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

ملکی- سنددار- مشاع- ۶٠م
٠٩٠١٨٢٣٤٠٤٤

٩٥٣٦٢٦٧٨/ 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 

گلبهار مغازه تجار� ٢باب 
بهترین مکان محله ١١ مترى   در 
الباقی  نقد  ۵٠درصد  ۵تومان 

 ١۵٠٩٣٥٤٦٧٩٧٤٧ماهه
٩٥٣٦٢٩٧٧/ م

زمين الهيه - مجيد�ه 
١٠٠مترى ۴م به باال 

حومه گلبهار- گلمکان  
چناران ٢۵٠مترى

 ٣٠٠ هزار تومان به باال 
٠٩١٥١٢٢٦٠٠٨
٠٩١٥٣١٤٤٦٧٦

٩٥٣٦٣٣٢٩/ ف

الهيه
 زمين به باالترین قيمت خریداریم 

٩٥٢٩٠٩٣٠/ ف٠٩١٥٣١١٤٥٦٥

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

 سنگ سفيد خریداریم
 ٠٩١٥٣٠٠٨٣٢٩-٣٦٠٣٥١١٧

٩٥٢٨٥٣١٥/ ل

انتها� هاشميه 
نماز ١٫٣

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

٠٩٠١٩٦٤٢٦٠٣
٩٥٣٦٢٥٩٤/ ف

احمدآباد رضا
ویالى  یک  و  متر   ۵٠٠ زمين  یک 
کلنگی ۵٠٠ مترى سنددار ١٢,٢٠٠ 

٠٩٣٩٩٥٦١٧٧٧ميليارد
٩٥٣٦٣٧٥٨/ ف

 الهيه
 سپاد

زمين تخصص ماست
٠٩١٥١٠٠٤٤٢٦

٩٥١٧٠٠٦٢/ ق

 چند قطعه زمين 
٢٥٠متر� اول معلم ٦٣

 سند ملکی به فروش می رسد 
٩٥٣٦٣٧٩٢/ م٠٩١٥٦٠١٦٠٣٦ 

توس ٤١ و ٦٣
زمين ١٣٨ متر تحویل سند 

١۴,٩٠٠م
٩٥٢٩٩٢٥٠/ ف٠٩١٥٨٣٣٨٥٦٥

سه راه فردوس� 
٣٠٠٠ متر زمين ملکی، دو نبش 

کاربرى مزروعی ، مترى ۴٠/٠٠٠ 
٩٥٣٦٣١٨٣/ پ٠٩١٥١٦٧١٧٩٧

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

١٠٠٠ مترى و هکتارى
٠٩١٥١١٦٤٠٧٣

٩٥٣٥٠٥٥٤/ ف

٩٥٣٢٥٣١٢/ ف

الهيه - سپاد
بورس زمينهاى مسکونی، تجارى  

پذیرش و واگذارى - کاندید
٠٩١٥٤٢٨٩٣٥٤-٣٥٢٤٢٠٣١

٣٠٠ متر زمين حاشيه آبKوه
حدفاصل ارم و چهارراه کالهدوز 

مناسب تجارى سازى
٠٩١٥٣٠٠٢٠٧٢

٩٥٣٥٠٧٧٥/ ف

الهيه- سپاد
خریدار زمين ١۵٠متر مشاع

٠٩١٥٩١٣٥٢٦٥
٩٥٣٠٧٥١٥/ پ

٦ هKتار 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

الهيه
با سند ملکی ١٠٠ متر
۵ ميليون به باال

 ٠٩١٥١١١١٨٧٧
٠٩١٢٨٩٣٠٠٢٣

٩٥٣٥٧٣٩٢/ ل

خر�د و فروش خانه

زمين

٩٥١٨٣٠٢٣/ م


