
شنبه ٢٨  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٥٠٠
٣٣

(�گلشن( فور
١٢٠متر، صفر، لوکس

 ۴٧٠ م بی واسطه 
تفضلی ٠٩٣٩٩٢٢٨٠٠٦

٩٥٣٦٤٩٥١/ د

قاسم آباد-١٣٠متر
 فول ۶واحدى

 جوینده٠٩١٥٢٠٠٢٧٢٠
٩٥٣٦٥٦٨١/ ق

 �حاشيه بلوار فKور
ساختمان نيمه ساز و در حد

 نازک کارى به فروش می رسد
خریدار واقعی ٠٩١٥٨٨٣٢٩٠٠

٩٥٣٦٥٨٣٣/ پ

قيمت استثنا�� 
١٢۵ و ١۴۵ مترى حاشيه هجرت 

متریال اروپایی 
٠٩١٥٥٠٧٩٢٧٥

٩٥٣٥٤٨٩٧/ ر

هاشميه ١٣
١۴٠متر، فول، مستر، جکوزى، 

درحد صفر
نوروزى ٠٩١٥٢٧٢٢٨٨٨

٩٥٣٦٤٩١١/ د

هاشميه
١۴٠متر موقعيت عالی

 فول امکانات بی واسطه 
کریمی ٠٩٣٦١٤٧٩٣٧٦

٩٥٣٦٤٩٣٠/ د

هاشميه 
 ١٢٠متر فول امکانات صفر

 ٢خواب موارد مشابه موجود ٣۵٠م 
٠٩١٥٤٠٥٠٢٣٦ نورى 

٩٥٣٦٦٠٥٣/ ب

 اوا�ل 3وثر
٣واحدى،پارکت،  ١٣۵متر،٣خواب،   
MDF، پکيج (بی واسطه ) فی ۴٣٠م

٩٥٣٦١٧١٣/ م ٣٨٨٤٢٧٥٨

شر�عت� ٥٨/١٢
١٣٠ متر ، صفر ، لوکس ، فول 

متریال درجه یک
٠٩١٥٥٠٥٠٤١٠

٩٥٣٦٤٨١٢/ ل

فالح� ٣٨
١٢٧ متر ٣ خواب، ٢ سال ساخت 

روبه آفتاب ، کف سراميک  
MDF ، کاغذ دیوارى ، لوستر  

پکيج ، رادیات ، در برقی ، آیفون 
تصویرى ، گاز ، هود ١۶٠ م نقد +

 ۵٠ م وام ماهيانه ۵٢٠ 
٠٩١٥٥٠٦٢٥٨١

٩٥٣٦٤٤٥٥/ ل

هاشميه ١٤
١٣۵متر، طبقه سوم

 با آسانسور، کف سنگ، 
کابينت چوب 

زیر فی کاشناس
بهرامی ٠٩١٥٢٠٠٥٠٥٦

٠٩١٥٣١٧٥٠٥٦
٩٥٣٦٤٨٩٢/ د

اوا�ل اقبال
قویترین سازه منطقه ١۴٠ و١١٠متر 

سوپر لوکس فول ١٠٠% اکازیون
مبارکی ٠٩١٥١٠٢٠٦٠٣

٩٥٣٣٠٩٣٩/ ف

٩٥٣٣٠٩٤٢/ ف

اقبال اکازیون سال
١۴۵+۶٠متر تراس خيلی خيلی

 خوش نقشه لوکس -نور و آفتاب عالی
مبارکی ٠٩١٥١٠٢٠٦٠٣

ارشاد - خيام
  ١٢٧متر ، طبقه سوم ، آسانسور جنوبی 

سراميک ، ام دى اف، تخليه مرتب
٠٩١٥٩١٢٧٧٤٩- ٣٧٦٥٣٠٤١

٩٥٢٠٠٣٩٤/ ف

 هاشميه 
 ١۴٠متر ٣خواب صفر فول امکانات 
٣٧٠م مشابه  موارد  واحدى  تک 

٠٩١٥٤٠٥٠٢٣٦  نورى 
٩٥٣٦٦٠٥٦/ ب

٩٥٣٦٥٧٩٨/ پ

دندانپزشKان ٢٥ 
آپارتمان ١٢٧ متر،تکواحدى طبقه ٣

 ٣ خواب، فول امکانات- ٣٣٠ م 
٠٩١٥٣١١٥٣٦٠

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

 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

دو واحد مسKون� 
١٢٠، ١۶٠مترى 

واقع در شهرک طالقانی  
خيابان ارغوان، نوساز

فول امکانات
فروش فورى 

٠٩١٥١١٧٨٧٥٠
٩٥٣٦٣٣٤٢/ ف

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

٠٩١٥٥٠٥٠٤١٠با کلنگی
٩٥٣٦٤٨٢٠/ ل

حاشيه فرهنگ
١۶٢متر فول طبقه۶

آسانسور۴٩٠م
اوایل دانشجو

پارک گلها-١۶٠متر طبقه۵صفر
لوکس فول ۶١٠م بی واسطه
٠٩١٥٥١٥٨٥٦٩

٩٥٢١٦٥٢٧/ ق

امامت
١۵٠ متر ،صفر، فول
 آپارتمان شمارا نقدًا خریداریم

٠٩١٥٨٩٨١٨٦١کرمانی
٣٦٠٦٩٠٠٢

٩٥٢٨٣٢٤٧/ پ

اوا�ل هاشميه
٢۴٣ متر، لوکس فول

یوسفی ٠٩١٥١١١٥٨٠١
٩٥٣٦٤٨٩٦/ د

�برج 3سر
١٨٠ متر، مجموعه آبی

البی مجلل
یوسفی ٠٩١٥١١١٥٨٠١

٩٥٣٦٤٨٨٠/ د

دانش آموز
٢٠٠متر، ٣خوابه
 دونبش، لوکس،

 تک واحدى
 یک سال ساخت

 بی واسطه 
اکبرى ٠٩٣٦٠٤١٣٩٨٢

٩٥٣٦٤٨٧٦/ د

tسال نو مبار
فرهاد 

٣۵٠ متر 
بدون نياز به توصيف

٩٥٣٦٣٦٧٢/ ف٠٩١٥٨٠٨١٨١٠ ميرى

اوا�ل هاشميه 
٢٠۵متر، صفر، فول امکانات 
یوسفی ٠٩١٥١١١٥٨٠١

٩٥٣٦٤٨٨٤/ د

 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

قدس ١٩-١۶١ متر طبقه دو 
١٠سال ساخت خيابان ٢٠ مترى فی 
مترى ٣,١٠٠ م ٠٩١٥٦٠٠٤٧٢٧

٠٩٣٥٧٢٣٢١٤٩
٩٥٣٦٤٩٢٠/ ف

آپارتمان در 3وهسنگ� 
معاوضه با تهران 

١٧۵ متر- سه خوابه- نوساز
 با تمام امکانات فروش یا معاوضه

 با آپارتمان یا منزل ویالیی 
در تهران با قبول تفاوت قيمت 

٠٩١٥٥١٤٣٥٢٨
٣٧٦١٦٥٦٥-٣٧٦٤١٩٣٠

٩٥٣٦٥٣٥٤/ م

صياد
١۵٠ متر صفر ٣ خواب روبه آفتاب 

پارکت کاغذ گازروکار فول فی ۴٧۵م 
بی واسطه ٠٩١٥٥١٠٧٤٢٣

٩٥٣٦٣٦٨٦/ پ

صارم� ٣٨
١۶٠متر، ٣خوابه

طبقه دوم، خوش نقشه
و شيک فقط ۴٢٠م

(بی واسطه)
هيراد  ٣٨٧٠٤٧٢٤

٩٥٣٦٥٠٥٠/ د٠٩١٥٤٣٩٦٦١٠

سامانيه 
١۵٠متر، تک واحدى نوساز

 ۵٠٠ م بی واسطه 
تفضلی ٠٩٣٩٩٢٢٨٠٠٦

٩٥٣٦٤٩٣٩/ د

رضاشهر - ذ3ر�ا جنوب� ٢٢
آپارتمان ٣خوابه آسانسور پکيج 

طبقه ٣، ١۴٧ متر بی واسطه
٠٩١٥٣١٥٨٧٥١

٩٥٣٦٤٢٧٩/ ف

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

٩٥٣٦٤٦١٤/ ب ٠٩١٥٦١٨٣٢٣٠

هاشميه
١٧۶متر، تک واحدى، صفر، فول 

۵٨۵ م 
رجبی ٠٩١٥٢٠١٥٢٥٤

٩٥٣٦٤٩٥٦/ د

آپارتمان لو3س 
فرهنگ

نبش معاد ١۵ 
٢٠٠ متر ، نوساز
٠٩٣٠٠٣٩٤٣٧٦

٩٥٣٦٥٤٨٦/ ل

اوا�ل سيدرض�
١۶٠متر، صفر، فول ۶٠٠ م 
یوسفی ٠٩١٥١١١٥٨٠١

٩٥٣٦٤٨٧٩/ د

 tسال نو مبار

دانشجو 
١۵٠متر، صفر فول 
٠٩١٥٨٠٨١٨١٠ ميرى

٩٥٣٦٣٦٤٩/ ف

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

٠٩١٥٦٨٩٧٨٣٨کوچکتر
٩٥٣٦٤٨١١/ ل

سجاد
١۵٠ تا ٣۵٠،واحدهاى معتبر منطقه   

اکبرى     ٠٩١٥٠٠٥٣١٦١
٩٥٢٤٨٦٦١/ ق

 فرامرز ٢٥
 ١٨٠مترى، نوساز، پارکت، هایگلس، 

کاغذ، شيک (بی واسطه ) فی ۵٢٠م
٩٥٣٦١٧١٤/ م ٠٩١٥٢٤٦١٢٤٤

آزادشهر 
قبل از چهارراه سيدرض�

( تقریبا حاشيه معلم)
 ١٢۵ متر زمين ٢۴٠ متر زیربنا

یک  و  مستقل  همکف  یک 
شيک  شمالی،بسيار  دوبلکس 
تک سرام،هاى گلس،اسپيلت 
روميزى  پکيج،رادیات،گاز 
شير آالت اهرمی،کمد دیوارى 
سرویس هاى ایرانی و فرنگی 
 LCD ميز   ، دیوارى  کاغذ 
باربيکو،انبارى-٢٠ متر تراس
 دربهاى ضد سرقت ٣ خط تلفن

 ایزوگام ، درب برقی 
حياط بزرگ،موقعيت مکانی عالی
فی ۶٢٠ م- قاسمی ( مالک) 

٠٩٣٦١٩٢٠٦٩٢
فرزان ٠٩١٥٥٢٢٠٨٥٤

٩٥٣٦٤٣٨٤/ ل

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

مساحت ١٩٠ متر و زیربنا ١٧٠ متر 
فروشی ٠٩١٥٣٠٦٧٠٠٣

٩٥٣٦٢٥٥٧/ ف

٩٥٣٥٧١٠٠/ ق

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

٠٩١٥٨٩٩١٩٧٢ 

(�سعدآباد(فروش فور
دو طبقه سنددار کوچه۴مترى 

حياط ماشين رو١٠٠ متر -٣٠٠م
٣٧٢٩٠٨٠٣

٩٥٣٦٥٥١٩/ ق

خانه دربست
شهيد چراغچی ١١ (شهرک قدس) 
یا  ۵۵م  وکالتی  ٨٠مترزیربنا 

٠٩١٥٥٢٣٦٥٥٠معاوضه
٩٥٣٦٦٠٥٥/ م

اوا�ل دانشجو
٢۵۵متر زمين، ٣ طبقه 
بنا بازسازى شده جنوبی 

تراکم زیاد 
قيمت مناسب بی واسطه 

قياسی ٠٩٣٦١٧١٧١١٠
٩٥٣٦٤٩٤٤/ د

سجاد
٢۵٠ و ۵٠٠ متر  واحدهاى معتبر

اکبرى   ٠٩١٥٠٠٥٣١٦١
٩٥٣٦٠٥٣٠/ ق

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

٣٢٤٢٣٣٦٢-٠٩١٥٣٢٠٤٧٩٧
٩٥٣٦٠٥٩٩/ ل

امامت
٢۵٠ متر ، تراکم زیاد ، جنوبی

 دو طبقه مستقل
٠٩١٥٦٨٩٧٨٣٨

٩٥٣٦٤٨١٥/ ل

مشار3ت
خر�د، فروش 
ویالیی حومه وکيل آباد 

 سجاد، احمدآباد 
زیباسازان -طهماسبی

٩٥٣٢٦٠٣٨/ ف٠٩١٥٨٦٩٠٠٣٢

 و�ال�� قاسم آباد
 ١٧۵مترزمين ١٢۵متر بنا 

جنوبی تراکم متوسط فی۴۴٠م
 ٠٩٣٩٩٢٢٢٥٠٩

٩٥٣٦٥٨٥٥/ ق

سال نو 
 tمبار

امامت تا 
فارغ التحصيالن

 خرید و فروش - ویالیی 
٠٩١٥٨٠٨١٨١٠ ميرى 

٩٥٣٦٣٦٧١/ ف

�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

هنرستان
٢٠٠متر شمالی، 

تراکم متوسط، 
مناسب ساخت
 نصف معاوضه 

قياسی ٠٩٣٦١٧١٧١١٠
٩٥٣٦٤٩٢٥/ د

منزل فروش�
٢۵٠ متر ، شمالی امام رضا ٣٨ 

پشت هتل قصر، پالک ١۶
٠٩١٥٥٠٨٧٥٣٦

٩٥٣٦٥٠٢٥/ ل

گلبهار 
محله ٧ -٢۵٠ متر زمين ١٢٠ 

متر بنا ، سفت کارى 
٣٨٣٢٦٣٦٣-٠٩١٥٧٦٣١٢٩٢

٩٥٣٦٠٤٥٤/ ش

اقبال 
منزل ویالیی ٣٠٠ متر جنوبی 

تراکم زیاد فروش فورى فورى 
٩٥٣٦٥١٧١/ ف٠٩٣٧٤٣٩٧٤٨٨

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

بلوارسجاد
منزل ویالیی وآپارتمان 

شمارانقداخریداریم
٩٥٣٢٦٨٧٣/ پ٠٩١٥١١٠٩٨٩١

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

٩٥٣٦٣٢٦٤/ ق

 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

�حاشيه پيروز
ویالیی ۵٠٠ متر

 ۴٠ متر تجارى موقت 
حدود ۵٠٠ متر زیربنا 

فی ١,۴٠٠ ميليارد
٠٩٠١٠٩٥٤٥٧٠

٩٥٣٦٥٦٧٩/ ف

شاند�ز
اراضی استاندارى
 (گوهر بار پيشه) 

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

٩٥٣١١٣٣١/ ف

 ٢٠٠متر 
شاند�ز 
 ۴۵ م نقد یا 

معاوضه با خودرو 
٠٩١٥٦٨٩٨١٠٠ 

٩٥٣٦٣٨١٩/ ب

جلدt،صف� آباد 
 چاهشک ، راه آهن ، جهاد 

سنگ سفيد - خرید و فروش
٩٥٢٤٠٦٢٥/ ل٠٩١٥٣٠٠٨٣٢٩ 

زمين فروش�
۵٠٠٠ متر با استخر روستاى 
ماریان ٠٩٣٧٢٧٥٣٢٨٦

٠٩١٥٨٠٤٧٠٠٨
٩٥٣٦١٩٧٢/ ف

الهيه- مهد�ه
مجيد�ه
فروش قطعات ١٠٠ متر به باال 

با سند ملکی بارکددار
 در بهترین منطقه 

الهيه ،مهدیه ،مجيدیه
١٠٠مترى پالک معمولی ۴م

 ١٠٠ مترى پالک خيابان
 ٣٠ مترى ۶م

 ١٠٠ متر واگذارى شرکت سپاد 
۶م -قطعات به صورت 

١٠٠ متر ٢۵٠ متر ۵٠٠ متر و 
۶٠٩ مترى سپاد واگذار می گردد.

 قاسم آباد فالحی ٣۴ 
دفترسراسرى آریا 

٠٩١٥٧٠٠٨٦٦١
٩٥٣٤٨٥٥٤/ پ

٩٥٣٣٢١٩٧/ ف

الهيه- سپاد 
صفی آباد، جلدک، چاهشک 

خرید، فروش 
٣٥٣١٢٢٢٦-٠٩١٥١٥٨٢٨١٢

٩٥٣٥٧٠٨٨/ ق

�Kزمين مل 
 روستاى بهار دور دیوار 

١٢٠متر تا٣٨٠متر 
٠٩١٥٨٩٩١٩٧٢ 

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

٢٠٠٠ متر زمين - پيچ ساغروان 
چاه سادات، اراضی فرهنگيان 

ناحيه ٣ مشهد، فی ٣۵ م 
٠٩١٥٥١١١٩٦٧

٩٥٣٥٤٧٣١/ م

 الهيه
 سپاد

زمين تخصص ماست
٠٩١٥١٠٠٤٤٢٦

٩٥١٧٠٠٦٢/ ق

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

 ١۵٠٩٣٥٤٦٧٩٧٤٧ماهه
٩٥٣٦٢٩٧٧/ م

خر�د و فروش خانه

زمين

 خر�د و فروش آپارتمان 
١5٠ متر به باال

٩٥١٨٣٠٢٣/ م

٩٥٣٥٩٩٢٠/ق

٩٥٢٨١٣٣٨/ ف

٩٥٢٩٠٧١٢/ م


