
پنجشنبه ٢٦ اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٩
٤١

 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

�فروش فور
زیر قيمت آپارتمان ١۶١ متر صفر

 ۵ واحدى،طبقه پنجم،امامت 
٠٩١٥٣١٣٨٧٧٠بی واسطه

٩٥٣٦٤٢٤٠/ ل

مهد� (ز�رف�) سوپرلو3س
١۵٠متر، صفر، گرمایش از کف، 
جکوزى، باربيکيو، بی واسطه- راد

٩٥٢٤١٤٧٥/ د
٠٩٠٣٤٣٥٦٤٣٨ -٣٧٦٤٧١١٦

مر3ز مبادالت 
مل�K 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

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

�فروش فور
اقبال ٦

یک واحد ١۶٠مترى،
 طبقه اول، گرمایش از کف،

 پکيج ترک، کابينت هاى کالس 
ترک، بدون واسطه

٠٩١٥١١١٥٢٤٧
٩٥١٤٥٣٠٤/ م٣٧٢٧٨٦٨٦

 �ال3چر
اقبال

١٨٠ متر، صفر ٢نبش
 ویو عالی ،بهترین متریال

عرفان 
٠٩١٥١٠٨٢٤٨١

٩٥٣٦١٨١٩/ پ

 سجاد -بزرگمهر
واحد هاى ١۵۵ مترى الی ١۶۵ مترى 

٣ خواب پارکت مستر جکوزى 
تراس با ویوى عالی ٢نبش 

نورگير متریال روز البی مجلل
 فی مترى  ۶,٨٠٠ م

٠٩١٢٨١٨٠٨٦٥ 
٩٥٣٦٠٩٠٦/ م

اوا�ل هاشميه
٣٠٠متر لوکس با

٢٠٠ متر حياط اختصاصی
نقد یا معاوضه با 

آپارتمان لطفا بی واسطه
تفضلی ٠٩٣٩٩٢٢٨٠٠٦

٩٥٣٥٩٥١٤/ د

 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

فارغ التحصيالن 
٢٠٠متر طبقه دوم فول لوکس صفر 
آماده  سند  ممر  دو  ٢٠مترى  خيابان 
مترى ٣,٢٠٠-٠٩١٥١١٤١٢١٩

٩٥٣٦٤٨٢٦/ م

اوا�ل دانشجو -١٥٠متر
پارکت کف  آسانسور     با  طبقه٢   
 کابينت وکيوم ١٢سال ساخت ٣٨٠م

بيواسطه  ٠٩١٥٧١٨٢٠٤٢
٩٥١٦٧٨٩٩/ ق

سيدرض�٥٧-طبقه چهارم
١۵٠متر صفر ٣خوابه فول ۵۵وام 

+١٠٠رهن +٢٩۵ نقد تخليه
٠٩١٥١٠١٩٩٠٩

٩٥٣٦٢٣٢١/ ق

اوا�ل 3وثر شمال�
 ٣ خواب طبقه مختلف ١٧٠ مترى 

سند ششدانگ فول صفر 
٠٩٣٩٨٥٩٥٤٠٥بی واسطه 

٩٥٣٦٥٣٣١/ ب

 امامت ٣
٣فول  ،طبقه  نوساز  ١٧٢متر   
امکانات چوب کارى مداح -حسينی

٩٥٣٦٤٦١٤/ ب ٠٩١٥٦١٨٣٢٣٠

امامت
امکانات  فول   ، خواب   ٣ متر   ١۶٠
فروش یا معاوضه با اتومبيل یا واحد 

٠٩١٥٦٨٩٧٨٣٨کوچکتر
٩٥٣٦٤٨١١/ ل

هاشميه 
١٧٠متر،٣خواب،آسانسور و 

پارکينگ اختصاصی،فقط۵٣٠م  
بی واسطه ٠٩١٥٥٠٥٢٨٣٠

٩٥٣٦٣٤١٩/ پ

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

جانباز ١٣ 
١٧۵ متر- دونبش- آماده تحویل 

مترى ٢,۶٠٠ م 
٩٥٣٦٥١١٤/ م٠٩٣٦١٢٥٩٧٥٠

 �آپارتمان ال3چر
٢٠۵متر

 با متریال مدرن اروپایی 
درمنطقه اصيل نشين

 فارغ التحصيالن
عرفان

٠٩١٥١٠٨٢٤٨١
٩٥٣٤٦٢٢٦/ پ

هاشميه ٨٥ 
٢٠٠ متر، پنت هاوس -٧٠٠ م 

نقد و معاوضه 
٣٨٨٣٥٢٣٨-٠٩٣٥٨٣٠٧٧١٤

٩٥٣٦٤٢٥٦/ پ

شهرt ارمغان 
آپارتمان ١٧٠ متر دوبلکس 

فوق العاده شيک 
٠٩٣٣٧٥٧٧٠٤٧

٩٥٣٤٩٨٢٨/ ف

 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

دانش آموز ٢٢
لوکس   ، صفر  مترى   ١۵۵ واحد   ۵
فول ، فروش تکی یا یکجا یا معاوضه 

٠٩١٥٥٠٥٠٤١٠با کلنگی
٩٥٣٦٤٨٢٠/ ل

جالل
۶ طبقه آپارتمان ١۶٠ مترى 

شمالی یکجا و یا تکی 
فروشی، فول، صفر و شيک 

ضمنا طبقه ششم داراى
 ٢٠٠ م رهن می باشد.

٩٥٣٦٥١٦٨/ پ
٠٩١٥٣١٥٧٥٩٥

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

معامله آگاهانه و منصفانه
گل نرگس     ٥٠-٣٨٥٣٢٢٤٠

٩٥١٨٠٨٨٤/ م

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

دوطبقه لوکس فی ٣۴۵ م
 ٠٩١٥١٨٢٧١٤٥

٩٥٣٥٩٥٦٦/ ف

بلوار شر�عت�
یوسفيه،خانه ویالیی،۵۵ مترى. ۶۵ م

٠٩١٥١١٣٣٤٥٢
٠٩١٥٧٠٩٥٤١٢

٩٥٣٦٤٧٣١/ ق

امام خمين� ٦٢ 
 زمين ٢۵۶ متر

 تراکم متوسط، کلنگی 
٩٥٣٦٠٠٦٦/ م٠٩٠٣٢١٠١٨٣٢ 

چمن 
٢٠٠ متر ملکی کلنگی سر دو 
نبش ميالن فروش یا معاوضه 

٠٩١٥٠٦٦٣٣٠٨
٩٥٣٦٤٧١٦/ ف

خر�د و فروش
ویالیی،کلنگی 

عنصرى،بهار،فدائيان،امام رضا
شجاعی ٣٨٥٣٣٠٩٠

٩٥٣٤٧٦٣٣/ م

٩٥٣٤٩٨٧٧/ ف

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

٠٩١٥٣١٣٦٥٣٦

اوا�ل هنرستان 
٢٠٠متر زمين، جنوبی

 ۶٠٠ متر بنا لوکس
 در ٣واحد

 ( فروش یا معاوضه) 
بی واسطه 

حسينی ٠٩١٩٠٢٢٧١٥٣
٩٥٣٦٢٢٦٢/ د

منزل و�ال��
خرید،مشارکت،معاوضه 

نيازمندیم
٩٥٣٢٦٨٥٠/ پ٠٩١٥١١٠٩٨٩١

محدوده فرهنگ ٣٧
ویالیی ١۵٠متر- ١٣٠متر بنا 

سند ۶دانگ 
٠٩١٥٤١٤٠١٩٠

٩٥٣٦٥٠٤٠/ ق

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

امامت
فی  طبقه  دو  زیاد  تراکم  متر   ٢۵٠

٧۵٠ م بی واسطه  ٣٦٠٤٧٣١٨
٩٥٣٦٤٧١٤/ ف٠٩١٥١١٠١٤٦٦

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

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

٣٢٤٢٣٣٦٢-٠٩١٥٣٢٠٤٧٩٧
٩٥٣٦٠٥٩٩/ ل

طالب
 موقعيت عال�

در مجاورت بازار فردوسی
 ویالیی ١٣٠ متر دو ممر 

سند ششدانگ فی ٢۵٠ م
٠٩١٥٥٠٤٥٧٠٢

٩٥٣٦٣٦٥٧/ ر

فيض آباد - حجت شمال�
�حاشيه -تجار  

٠٩١٥٠٠١٦٣٠٣
٩٥٣٦٢١٦٨/ ف

توس ٦٥
خانه ۶٢ مترى ٣٧ م ۵٠ مترى 

٣٢ م ۴٠ مترى ٢۵ م 
٩٥٣٥٦٠٥٦/ ف٠٩١٠٥٧٨٨٤٩٠

منزل فروش�
٢۵٠ متر ، شمالی امام رضا ٣٨ 

پشت هتل قصر، پالک ١۶
٠٩١٥٥٠٨٧٥٣٦

٩٥٣٦٥٠٢٥/ ل

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

٩٥٣٦٣٢٦٤/ ق

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

٠٩١٥٥١٧٩٠٠٢فی ٩۵٠ م 
٩٥٣٥٩٨٥٤/ ف

اقبال 
منزل ویالیی ٣٠٠ متر جنوبی 

تراکم زیاد فروش فورى فورى 
٩٥٣٦٥١٧١/ ف٠٩٣٧٤٣٩٧٤٨٨

�فروش فور
طبقه   ٣ در  امامت  در  منزلی 
طبقه اول روى پيلوت ١۵٠ متر بنا

 مبلغ ٣۶٠ م نوساز،تراکم زیاد 
٣ خواب،هال ٧٠ متر ضمنا در 
مبلغ  زمين  متر   ٢۵٠ طبقه   ٣
٩۵٠ م در خيابان امامت فورا 

به فروش می رسد
٩٥٣٦٤٨٧٠/ ل٠٩٠١٣٧٣٠٢١٧

خر�د فروش معاوضه 
ویالیی، زمين محدوده 

وکيل آباد ،پيروزى، معلم
٩٥٣٦٠٦٩٥/ پ٠٩٣٩٥٢٩١٨٩٨

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

خریداریم 
٠٩١٥٣١٣٠٢٩١-٣٨٤٦٣٨٧٠

٩٥١٢٧٤٠٨/ ف

امامت
٢۵٠ متر ، تراکم زیاد ، جنوبی

 دو طبقه مستقل
٠٩١٥٦٨٩٧٨٣٨

٩٥٣٦٤٨١٥/ ل

طالب -ا�ثار ٩
۶۵ متر در دو طبقه داخل کوچه 
یک مترى ده سال ساخت ١٣٠م

٠٩٣٨٢٩١٨٩٨٨
٩٥٣٦٥١٠٨/ ط

 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

امامت 
٢۵٠ متر شمالی یک طبقه 

تراکم زیاد فی ٨٠٠ م بی واسطه
٣٦٠٤٧٣١٨-٠٩١٥١١٠١٤٦٦

٩٥٣٦٤٧١٨/ ف

منزل 3لنگ� ٢٤٠متر 
تراکم باال محدوده حرم مناسب 

جهت ساخت هتل آپارتمان حاشيه 
١٢مترى   ٠٩٠١٢٤١٨٨٤٦

٩٥٣٥٩٦٣٠/ ق

توس ٤١ و ٦٣
زمين ١٣٨ متر تحویل سند 

١۴,٩٠٠م
٩٥٢٩٩٢٥٠/ ف٠٩١٥٨٣٣٨٥٦٥

٩٥٣٣٩٥٩٢/ خ

شاند�ز 
خر�د و فروش

 زمين، باغ ، ویال
قانع ٠٩١٥٣١١٩١٨٣

     شاند�ز
جزئيات را پيامک بفرمایيد

٩٥١٤٣٣٣٦/ ل٠٩٣٣١٣٣٨٠٣٣

ملکی                                          خریداریم

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

 سنگ سفيد خریداریم
 ٠٩١٥٣٠٠٨٣٢٩-٣٦٠٣٥١١٧

٩٥٢٨٥٣١٥/ ل

٩٥٣٦٣٨٥٤/ م

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

٠٩١٥٦٢٦٢٥٨١

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

٢ یا ٣ یا ۶ دانگ و باقيمانده ١٧۶
٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢

٩٥٢٨٣٤٦٧/ ل

الهيه- سپاد 
صفی آباد، جلدک، چاهشک، 

جهاد، خرید و فروش 
٩٥٣٣٢١٩٤/ ف٠٩١٥٨١١٥٤٩٢

٩٥٣٤٧٤٦٢/ خ

شاند�ز
اراضی ششدانگ استاندارى 

با پروانه و امکانات و
سایر تعاونی ها
خرید و فروش

امانی ٠٩١٥٥١١٧٦٦٤ 
٠٩٠١٦٣٦٢٠٤١

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

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

 ١۵٠٩٣٥٤٦٧٩٧٤٧ماهه
٩٥٣٦٢٩٧٧/ م

٩٥٣٢٥٨٤٢/ ق

 الهيه
مجيد�ه

سپاد
خریدار واقعی

زمين
٠٩١٥١١٤٠٠٦٠
افشين٣٥٢٣٩٩١٩

٣٩٦ متر عرصه
 ٥٩٥ ميليون
ششدانگ ملکی 
تراکم ١٣۵ % 
عرض ١٢ متر

 قطعه دوم شمالی
 شهيد رفيعی ٢٠ 

پروانه و هزینه 
کامل فونداسيون 

با شرکت
 ۵٠ % نقد ، 

مابقی 
سه ماهه 

تلفن ٣٥٢١٩٥٢٧  
٣٥٢٢٤٣١٤ 

٩٥٣٦٠٧٧٦/ ف

زمين بزرگ فروش� 
جاده شاند�ز  

٠٩١٥١١٥٠٣٧٤ 
٩٥٣٦٤٦٥١/ م

٩٥٣٢٥٣١٢/ ف

الهيه - سپاد
بورس زمينهاى مسکونی، تجارى  

پذیرش و واگذارى - کاندید
٠٩١٥٤٢٨٩٣٥٤-٣٥٢٤٢٠٣١

الهيه- سپاد
خریدار زمين ١۵٠متر مشاع

٠٩١٥٩١٣٥٢٦٥
٩٥٣٠٧٥١٥/ پ

موارد گلچين شده 
و  ساخت  قابل  ویالیی  و  زمين 
معاوضه  و  نقدى  فروش  سکونت 

٠٩١٥٩٧٢٦٧٨٦بی واسطه 
٩٥٣٦٥٣١٤/ ب

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

حومه گلبهار- گلمکان  
چناران ٢۵٠مترى

 ٣٠٠ هزار تومان به باال 
٠٩١٥١٢٢٦٠٠٨
٠٩١٥٣١٤٤٦٧٦

٩٥٣٦٣٣٢٩/ ف

سوران
نقدا خریداریم

 ٠٩١٥٥٠٢٤٥٠١
٠٩١٥٣٣١٦٧٤٩

٩٥٣٥٨١٩٥/ ط

٩٥٣٣٦٨٩٥/ پ

و�الشهر
 فروهر

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

دانشگاه، الماس کاران درخت بيد 
٠٩١٥٣١٠٨٢٦٢

 الهيه
 سپاد 

خریداریم
٠٩١٥٣٠٨٤٧٣١ 

٩٥٢٠٠٦٩٦/ ق

ابتدا� جاده شاند�ز
روبروى موجهاى خروشان

 اراضی نيروى انتظامی-۵٢۵متر
٠٩١٥٣٠٤٥٩٩٠

٩٥٣٦٢١٥٢/ پ

شاند�ز
اراضی استاندارى
 (گوهر بار پيشه) 

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

٩٥٣١١٣٣١/ ف

 الهيه
 سپاد

زمين تخصص ماست
٠٩١٥١٠٠٤٤٢٦

٩٥١٧٠٠٦٢/ ق

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

١٠٠٠ مترى و هکتارى
٠٩١٥١١٦٤٠٧٣

٩٥٣٥٠٥٥٤/ ف

٩٥٣٥٤٣٣٢/ م

الهيه
خرید و فروش 
زمين،مسکونی،تجارى

٣٥٣١٢٠٨٥-٠٩١٥٥٠٤٦٣٠٦

خودروها� لو3س 
صفر و کارکرده 

معاوضه با ملک نوساز 
در منطقه مناسب

 بی واسطه 
٠٩١٥٩٧٢٦٧٨٦

٩٥٣٦٥٣٣٣/ بشکور

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

٩٥٣٢٥٢٦٨/ ق٠٩١٥٥١١٥٨٢٤

باغی در محدوده فروش �ا معاوضه 
سد فریمان معاوضه با ماشين یا خانه 

در مشهد  ٠٩٩٠٤٤٨٤٩٠٦
٠٩١٥٥٥٩٠١٨١

٩٥٣٦٤٩٩٨/ م

خر�د و فروش خانه

خر�د و فروش باغ و و�ال

زمين

معاوضه


