
٣٧
چهارشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٨

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

 امامت 
tمشرف به پار

 کليد نخورده صفر 
زیر قيمت کل منطقه 
٠٩١٥٥١٤٨١٦٧ 

مداح - کریم پور
٩٥٣٦١٦٩٨/ ب

صياد
١۵٠ متر صفر ٣ خواب روبه آفتاب 

پارکت کاغذ گازروکار فول فی ۴٧۵م 
بی واسطه ٠٩١٥٥١٠٧٤٢٣

٩٥٣٦٣٦٨٦/ پ

باهنر
١٩٠مترى و ١٧٠مترى 

تک واحدى لوکس
٩٥٣٥٤٣١٨/ ب٠٩١٥٠٠٤٤٠٠٦

 فرهنگ ١٣سروش ١٦
صفر  ٣خوابه  آپارتمان  ١۶۵متر   
و فول و خوش نقشه فقط ۶٠٠م 

٠٩١٥٣٢١٤٥٠٠ همایون
٩٥٣٥٦٨٧١/ م

١٦٠ متر - جالل ٤٨
طبقه ششم، بدون واسطه
٠٩١٥١٠٤٦١٦٥

٩٥٣٦٤٤١٥/ ف

�جالل٢٣فور
١۴٨ مترصفر بی واسطه

٩٥٣٦١٩٨٥/ ق٠٩١٥٢٠٦٦٧٥٨

امامت١٨-١٥٥ متر
 طبقه اول، پارکينگ، شوفاژ، مشرف 

پارک، بيواسطه، زیر فی ٣٨۵
٠٩١٢٠٦٥٦٦٨٠

٩٥٣٦٢٧٢٠/ ق

اقبال
١٧٠متر،صفر، خوش نقشه 
و شيک ، دربهترین طبقات 
موقعيت عالی ، فی ۵١٠ 

عرفان
٠٩١٥١٠٨٢٤٨١

٩٥٣٤٦٢١٢/ پ

 آزادشهر- ز�باشهر
 برترین ٣خوابهاى

 صفر و کارکرده
 با ما همراه باشيد.

٠٩١٥٢٠٧٧٧٢٠ 
مداح - کرمانی

٩٥٣٦١٦٩٩/ ب

سجاد
خرید و فروش
VIP آپارتمان

 ٢۵٠ متر به باال
٠٩١٥٥١٧١٦٧٠

٩٥٢٣٧٠٢٨/ ف

 امامت ٧
 ١٩٢متر نوساز طبقه ۴

فول امکانات، 
مجموع ۵واحدى

 نورگير، خوش نقشه 
داراى سه خواب بزرگ 

و پذیرایی بی نظير وسيع 

٠٩١٥٦١٨٣٢٣٠
مداح -حسينی 

٩٥٣٦٤٦١٣/ ب

 شهيد صادق� 
 واحدهاى ٢٠٠ و ١٢٢مترى 

شخصی ساز خوش نقشه 
قيمت مناسب آماده تحویل 

فروش بدون واسطه 

 ٠٩١٥٧٩٢٤٦٠٢
٩٥٣٤٥٠٢٩/ م

٩٥٣٦٣٢٦٨/ ق

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

٩٥٣٥٧١٠٠/ ق

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

٠٩١٥٨٩٩١٩٧٢ 

 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

٤٠ �عباد
 نيKنام ٦٫١١

یک باب منزل مسکونی
 ١۵٠ متر بنا ١٢٠ متر زمين 

دو طبقه مستقل بازسازى شده 
، سراميک،mdf  کاغذ، پارکت، 

درب برقی فی ٣٠٠ م 
٠٩١٥٥٢٣٥٧٢٥

٩٥٣٦٤٣٠١/ م

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

فی ٢۶٠ م  ٠٩١٥٨٢٢٢٤٩٣
٩٥٣٦٠٩٦٧/ ف

گلبهار 
محله ٧ -٢۵٠ متر زمين ١٢٠ 

متر بنا ، سفت کارى 
٣٨٣٢٦٣٦٣-٠٩١٥٧٦٣١٢٩٢

٩٥٣٦٠٤٥٤/ ش

د�دگاه لشگر - سردادور٤
ویالیی ١۵١ متر 

به فروش می رسد
٠٩١٥٨٠٢٧٢٦٢

٩٥٣٦٤٠٧٢/ ف

سجاد
٢۵٠ و ۵٠٠ متر  واحدهاى معتبر

اکبرى   ٠٩١٥٠٠٥٣١٦١
٩٥٣٦٠٥٣٠/ ق

٩٥٣٦٤٣٥٠/ د

3وهسنگ�- حKيم نظام�
٩۵مترى، ویالیی، ۶٠ متر بنا 

داخل کوچه ١/۵ مترى ٢١٠ م 
٠٩١٥٤٥٠٢٥٧٧

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

بازسازى شده زیرفی
٠٩١٥٤٠٢٥٠٠١ عمارلو

٩٥٣٦٠٤٣٩/ ق

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

٩٥٣٥٨٦٤٦/ ف

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

خریداریم 
٠٩١٥٣١٣٠٢٩١-٣٨٤٦٣٨٧٠

٩٥١٢٧٤٠٨/ ف

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

 ٣٧٢٦٣٨٦١
٠٩١٥٥٢٢١٥٩١

٩٥٣٥٨٣٢٦/ م

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

مساحت ١٩٠ متر و زیربنا ١٧٠ متر 
فروشی ٠٩١٥٣٠٦٧٠٠٣

٩٥٣٦٢٥٥٧/ ف

سرافرازان
 رهائ� 

١١٠ متر عرصه ٨٠ زیربنا 
سند ملکی ششدانگ 

شمالی، ماشين رو، ٢٩۵ م 
٠٩١٥٣١٦٤٨١٤

٩٥٣٥٤٥٥٤/ م

هاشميه- بر3پور 
٣۵١ متر تراکم متوسط شمالی

 بی واسطه 
٩٥٣٦٤٥٤٢/ ب٠٩١٥٧٦٩١٩٠٠

طالب
 موقعيت عال�

در مجاورت بازار فردوسی
 ویالیی ١٣٠ متر دو ممر 

سند ششدانگ فی ٢۵٠ م
٠٩١٥٥٠٤٥٧٠٢

٩٥٣٦٣٦٥٧/ ر

مشار3ت
خر�د، فروش 
ویالیی حومه وکيل آباد 

 سجاد، احمدآباد 
زیباسازان -طهماسبی

٩٥٣٢٦٠٣٨/ ف٠٩١٥٨٦٩٠٠٣٢

احمدآباد
پشت حاشيه 

٢١٣ متر زمين ۴٠٠ متر بنا 
مفيد در ٣ واحد

 و سند ششدانگ 
فی ١,٧٠٠ ميليارد 

   ٠٩١٥٥٠٦٩١٦٥
٠٩٣٥٣٦٢١٢٨٨

٩٥٣٠١٤٢٧/ ف

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

 ٠٩٣٠٤٤٢٨٧٠٠جنوبی
٩٥٢٣٢١٨٩/ م

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

٠٩١٥٥١٧٩٠٠٢فی ٩۵٠ م 
٩٥٣٥٩٨٥٤/ ف

 حاشيه فالح� 
 ٢۵٠مترزمين دوکله داراى

 ۴٨٠مترزیربنا در ۴ واحد مستقل 
٩٥٣٦٢٨٦٦/ ب ٠٩١٥٢٠٣٨٣٠٠

فارغ التحصيالن 
منزل ویالیی ٢٠٠ مترى سند ملکی 

شمالی تراکم ٢۴٠ درصد 
٠٩٣٣٠٨٧٩٨٠٣

٩٥٣٦٣٨٧٦/ ف

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

صياد
 ٢۵٠ متر متوسط با پروانه 

حاشيه ٢٠ مترى زیرفی 
٠٩١٥٣٢١٤٨١٩

٩٥٣٦٤٠٢٧/ ف

بلوارسجاد
منزل ویالیی وآپارتمان 

شمارانقداخریداریم
٩٥٣٢٦٨٧٣/ پ٠٩١٥١١٠٩٨٩١

 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

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

٢ یا ٣ یا ۶ دانگ و باقيمانده ١٧۶
٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢

٩٥٢٨٣٤٦٧/ ل

 الهيه
 سپاد 

خریداریم
٠٩١٥٣٠٨٤٧٣١ 

٩٥٢٠٠٦٩٦/ ق

مل= فروش� امام خمين�٥٤
وزیرى٣- سر٢نبش ١۴۶متر 

بامجوز۵سقف
 ٠٩١٥٣٠٥٤٦٩٦-٣٨٥٢٧٥٢٨

٩٥٣٦٤٠٦٤/ 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

فروش فور� زمين
دو نبش ، توس ٧۶ 

 زیرفی منطقه
٠٩٠٣٠٧٩٣٢٠١

٩٥٣٦٤٠٨٢/ ل

٩٥٣٠٨٥١٧/ پ

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

٠٩١٥٥٢١٣٧٨٧-٣٥٢٣٠٩٥١

هاشميه 
سند   ٩ عرض  زمين  متر   ٢٢۵
ششدانگ ۶ سقف پروانه ۶٢٠ م 

٠٩١٥٤٠٥٠٢٣٦نورى 
٩٥٣٦٤٥٨٧/ ب

زمين ١٥٠٢متر 
 حاشيه جاده کالت مقابل کارخانه 

جامعه داراى سوئيت نگهبانی
٩٥٢٣٢١٩٦/ م٠٩٣٠٤٤٢٨٧٠٠ 

٩٥٣٠١٣٩٥/ ف

شاند�ز- و�الشهر 
خرید، فروش، معاوضه 

زمين، باغ، ویال، زعفرانيه 
سوارکارى، جلدک 

الماس کاران ، درخت بيد
 دهنو   

دونده ٠٩١٥١١١١٢٠١

شاند�ز
اراضی استاندارى
 (گوهر بار پيشه) 

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

٩٥٣١١٣٣١/ ف

٩٥٣٥٧٠٨٨/ ق

�Kزمين مل 
 روستاى بهار دور دیوار 

١٢٠متر تا٣٨٠متر 
٠٩١٥٨٩٩١٩٧٢ 

فروش هزار مترزمين باغ� 
بافت  داخل  گلمکان  آباد  حسين 
شهرى با امتيازات در محل مترى صد 

٠٩١٥٤٠٢٧٦٥٣هزار تومان 
٩٥٣٦٤٤٦٦/ م

٩٥٣٦٣٧٩٠/ م

 حاشيه بلوار آموزگار
 ٢۵٠متر زمين با موقعيت عالی 

سند شش دانگ فی ٧۵٠م
٠٩١٥٦٠١٦٠٣٦ 

٩٥٣٢٥٠٣٠/ پ

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

٠٩١٥٦٢٦٢٥٨١

٩٥٣٤٧٤٦٢/ خ

شاند�ز
اراضی ششدانگ استاندارى 

با پروانه و امکانات و
سایر تعاونی ها
خرید و فروش

امانی ٠٩١٥٥١١٧٦٦٤ 
٠٩٠١٦٣٦٢٠٤١

الهيه- اقدسيه 
۶٠٠ متر زمين معاوضه فروش 

۵٠٠ م بی واسطه 
٩٥٣٦٤٥٦٨/ ب٠٩١٥٦٦١٧٠٢١

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

٠٩١٥٣٢٣٨٥٨٧
٠٩٣٩٤٩٦٥٥٨٧

٩٥٣٦٢٩٠٩/ ق

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

٩٥٣١١٢٨٧/ ف

الهيه
مر3ز 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

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

بلوک
۵ - ۵/١  -٧ و ١١ 

بی واسطه 
  ٠٩١٥٣١٥٠٢٢٧
فرزان ٣٦٦١٧٧٧٥ 

٩٥٣٤٦٤٢٩/ 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 

جلدt،صف� آباد 
 چاهشک ، راه آهن ، جهاد 

سنگ سفيد - خرید و فروش
٩٥٢٤٠٦٢٥/ ل٠٩١٥٣٠٠٨٣٢٩ 

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

 ١۵٠٩٣٥٤٦٧٩٧٤٧ماهه
٩٥٣٦٢٩٧٧/ م

الهيه- سپاد
خریدار زمين ١۵٠متر مشاع

٠٩١٥٩١٣٥٢٦٥
٩٥٣٠٧٥١٥/ پ

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

حومه گلبهار- گلمکان  
چناران ٢۵٠مترى

 ٣٠٠ هزار تومان به باال 
٠٩١٥١٢٢٦٠٠٨
٠٩١٥٣١٤٤٦٧٦

٩٥٣٦٣٣٢٩/ ف

٩٥٣٣٩٥٩٢/ خ

شاند�ز 
خر�د و فروش

 زمين، باغ ، ویال
قانع ٠٩١٥٣١١٩١٨٣

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

 ٢٢ ساعت آب، مترى ٢٠ هزار تومان 
٩٥٣٥٦١٨١/ م٠٩١٥١١٧٤٠١٠

 ٢٠٠متر 
شاند�ز 
 ۴۵ م نقد یا 

معاوضه با خودرو 
٠٩١٥٦٨٩٨١٠٠ 

٩٥٣٦٣٨١٩/ ب

 الهيه
 سپاد

زمين تخصص ماست
٠٩١٥١٠٠٤٤٢٦

٩٥١٧٠٠٦٢/ ق

زمين فروش�
۵٠٠٠ متر با استخر روستاى 
ماریان ٠٩٣٧٢٧٥٣٢٨٦

٠٩١٥٨٠٤٧٠٠٨
٩٥٣٦١٩٧٢/ ف

خر�د و فروش خانه

زمين

٩٥١٨٣٠٢٣/ م

٩٥٢٩٠٧١٢/ م

٩٥٢٨١٣٣٨/ ف


