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هاشميه - سامانيه
١۶۵-١٧۵-١٨۵ متر 
متنوع در متراژ و سال 

ساخت با قيمت و شرایط 
عالی نقد و معاوضه

 بدون واسطه
٠٩١٥٢٤٤٦٥٧٦

٩٥١٨٠٦٤٥/ ف

دندانپزشLان
١٧٠ متر، سازه خاص 

نماى بی نظير  بی واسطه 
٠٩١٥٢٠٠٢٢١١

٩٥١٦٨١٤٦/ ف

دندانپزشLان
١۶٠متر صفر شيک فول ۴٣٠م 
٠٩١٥٢٠٠٠٥٥٢-٣٥٠٢٠٩٠٨

٩٥١٧٥٨٨٥/ پ

امامت 
ز�باشهر 

٣ خواب، صفر
 لوکس

 فقط مترى ٣ م
٠٩١٥٢٠٧٧٧٢٠

٩٥١٨٠٥٣٩/ بمداح- کرمانی

سجاد- �اس 
٣۵٠ متر الکچرى به معناى واقعی 

٠٩١٥٠٠٩٨٠٠٤
٩٥١٧٧٥٢٨/ ف

 بلوارخيام 
 ٢٠٠متر استثنایی بی واسطه 

٠٩١٥٨٢٠٠١٢١ 
٩٥١٧٣٥٩٣/ ب

فلسطين
۴خواب٢۵٠مترطبقه ١/۵ کف 

سراميک١٧سال بی واسطه
٣٧٦٢٤٥٤٥-٠٩١٥٤٠٠٤٠٤٩

٩٥١٨٢٠٤٨/ ق

سجاد 
بزرگمهر شمال� ٥

بازسازى عالی 
با آسانسور

٠٩١٥٣٠٠٠٠٥٤
٩٥١٧٩٠٨٤/ ف

اقبال- ١٦٠متر
ا2ـــــــــاز�ـــــــون

فول امکانات ، 
موقعيت عالی 

خوش نقشه ۴٢٠م
٠٩١٥٨٦٠٩٢٢٨ کاوش

٩٤٥١١٤٩٧/ پ

مل< آباد 
٢۶٠متر، ۴خواب، تک واحدى، لوکس 
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٧ َملک

٩٥١٨٢١٥٨/ ف

٩٥١٦٤٥٤٩/ ف

اند�شه ٦-١٦٠ متر
مهندسی  فول  صفر  عالی  موقعيت 
واحدى   ۵ ساختمان  از   ۵ طبقه  ساز 
٠٩١٥٢٠٨٣٤٤٣ آسانسور  با 

 �شهرt راز
با  آپارتمان فول، ١۵٠مترى معاوضه 
آپارتمان کوچکتر یا  باغ ویال تا ١۵٠م 

٠٩١٥٣٢١٤٢٧٤
٩٥١٧٧٦٧٣/ ف

٩٥١٧٦٧٩٦/ ف

احمدآباد- ابومسلم
١۶٠ متر- طبقه اول - ١١ سال 

ساخت فول امکانات
٠٩١٥١١٣٥٣٥٩

ب� واسطه
سه واحد آپارتمان مسکونی 
در بهترین نقطه احمدآباد به 

صورت یکجا به فروش می رسد. 
مساحت زمين ٢١٣ متر

و ۴٧٠متر بنا و سه سند جدا 
و پارکينگ ١٢ سال ساخت و 
یا معاوضه با ملک ویالیی در 

مالصدرا به قيمت

عليپور ٠٩١٥١٠٩١٦٠٤
٠٩١٢٠٢٤١٦٠٤

٩٥١٤٩٠٦٢/ م

اوا�ل هاشميه 
١۵٠ متر نوساز تک واحدى ۴۶٠ م 

٠٩١٥٦٥٦٥٢٠٩
٩٥١٨١٧٧٦/ ف

 باهنر 
 آپارتمان ٢٠٠مترى صفر جنوبی 

متریال و نقشه بی نظير 
٩٥١٦٧٧٥٩/ ب ٠٩١٥٠٠٢٦٠٠٥

دندانپزشLان٢٩
نوساز-٣۶۵م ١۵۶متر

آسانسورجکوزى 
کاغذ طبقه۴

نقشه عالی بی واسطه
٠٩١٥٥٠٩٣٤٠٧

٩٥٠٤٨٢٩٨/ ق

سروش
مدرس 

متریال در خور تحسين 
با امکانات شنيدنی 

٠٩١٥٥١٤٨١٦٧
٩٥١٨٠٥٤٥/ بمداح- کریم پور

اقبال 
٢٣۵ متر ٣ نبش صفر فی ٧٠٠ م

٢٠٠ متر نوساز لوکس ۶٣٠ م
٢٠٠ متر صفر نقشه خاص ۶۵٠

بی واسطه 

٠٩١٥٢٠٠٢٢١١
٩٥١٦٨٢٠٩/ ف

سجاد نيلوفر
آپارتمان ١٨۵ مترى دونبش 

طبقه اول بدون واسطه
٠٩١٥٦٤٦١٠٩٣

٩٥١٧٧٥٤٠/ ق

دانشسرا� شمال�
١٧۴متر

 طبقه اول 
با آسانسور

 صفر 
هواساز پارکت

 لطفا بدون واسطه
٩٥١٨٠٨٣٦/ ق٠٩٣٣٦٩٥٧٠٨٠

١٦٠متر فارغ التحصيالن فول
شيک تک واحدى فورى بی واسطه 

٣٨-٠٩١٥٧٧٠٠٠٣٧
٠٩١٥١١١٣٠٦٧

٩٥١٨٠٦٤٩/ ف

سجاد- ٢٧٥ متر 
 تک واحدى جنوبی، طبقه ۴ هایگلس  
بی واسطه  پارکينگ،  دو ورودى، دو 

٠٩١٢٢٥٧٧٣٥٧ مترى ٣٨٠٠
٩٥١٦٧١٥٢/ ب

هاشميه -باهنر
 BMS ١۶۵ مترى سوپرلوکس
دیزاین هتلی صفر تک واحدى

٠٩١٥٩١٤٥٥٩١
٩٥١٨١٧٦٧/ ف

آپارتمان دوبلLس
�خيابان فLور

١ سال ساخت ٢١۶ متر 
۴٠ متر تراس اختصاصی 
٣خواب هواساز آسانسور 

پارکينگ
٠٩٣٦٣٨٠٠٨١٢

٩٥١٦٩٤٨٢/ ف

باهنر 
 ١٩٠ متر آپارتمان صفر

 تراس ، مستر ، البی 
٩٥١٦٧١٣٣/ ب ٠٩١٥٠٠٤٤٠٠٦

 �اوا�ل ابوذرغفار
١٧٠متر برند فوق لوکس طراحی 
کالسيک و بی نظير لطفا بيواسطه 

٠٩١٥٩٩٦٢٧١٢
٩٥١٨٠٨٣٤/ ق

 اوا�ل هاشميه 
 نقدى یا معاوضه

٢۵٠ متر ٣ خوابه- تک واحدى 
نشيمن خصوصی - بسيار شيک

بی واسطه 

٠٩٣٥١٠٥٩٠٠٧ 
٩٥١٨٠٤٢٩/ بوزین زاده

امامت ٣١ 
١۶۵ متر، صفر ، فول 

طبقه ١ و ۶
نژاد حسينی ٠٩١٥٥٠٤٠٧٩٧

٩٥١٧٨٤٠٠/ پ

بلوار فرهنگ
١٥٠متر

نما تکميل،دکوراسيون 
داخلی به سليقه 

خریدار،قيمت استثنایی 
مجتمع کامل یاتکواحدى

٠٩٣٧٤٨٢٤٩٥٧ کيانی
٩٥١٨٢١٩٥/ پ

هاشميه
١٩٠ متر صفر فول آپشن طبقه ۶ 

چشم انداز زیبا قيمت استثنایی
٠٩١٥٦٠٠٩٢٢٨

٩٥١٨١٧٧٢/ ف

 هاشميه - سامانيه
 ١٨٠ متر - صفر

 فول امکانات -لوکس 
 دیزاین عالی -قيمت مناسب 

بی واسطه 

 ٠٩١٩٠٢٢٧١٥٣
٩٥١٨٠٤١٩/ بحسينی

بلوار معلم عدل ١٧ 
استثنا�� 

١۵٠ متر طبقه ٣ مترى ٢,٢٠٠ م
٩٥١٨٠٦٧٢/ ف٠٩١٥٥١١٨٣٧٤

اوا�ل هاشميه
٢۴٠ متر ، ۴ خواب ، طبقه ۵ ، شيک و 
بهترین  و  آبی  مجموعه   ، نقشه  خوش 

٠٩١٥٣١٥٨٩٦٦امکانات
٩٥١٧٧٤٥٠/ ل

سيدرض�
١۶٨ متر -صفر- سه خواب

 فول امکانات -۴۴۵م
٩٥١٧٨٨٠١/ ق٠٩١٥١٥٦٥٠٦٦

امامت
صفر

١۶۵ متر، ٣خواب،
کف سراميک،

کابينت هاى گلس 
سفيد، چوب کارى، 

مستر، گرمایش از کف، 
جنوبی،

١٣متر تراس مسقف
٠٩٢١٥١٥٧٢٧٣

٩٥١٨٠١٠٣/ د

سازمان آب
آپارتمان ٣خواب فوق لوکس 

تک واحدى ١۶٠مترى
٠٩١٥٤٣٥٩٨٤٢

٩٥١٨٠٨٣٢/ ق

اواسط فرامرز
١٨٠ متر بازسازى شده

 فوق العاده شيک
 حياط مستقل

٠٩١٥٢٠١٩٩٦٦   
٩٤٤٧٣٩٠٧/ ف     ٣٧٦٦٦٧٢٦

سجاد -�اس
٣١٧ متر فول امکانات ١٢ سال 

ساخت بدون واسطه
٠٩١٥٦٩٤٣٠٦٣

٩٥١٨٠٦٥٩/ ف

هاشميه (الله)
١۶۵متر لوکس البی 

روف گاردن، کارواش، 
سالن بدنسازى، ٧٧٠م 

بی واسطه
٠٩١٥٢٠١٥٢٥٤

٩٥١٨٠٦٠١/ ب

و2يل آباد(باهنروسروش)
مجموعه آپارتمان۵واحدى،صفر، 

فروش و معاوضه باویالیی
٠٩٣٦٥٩٠١٨٩١

٩٥١٨٠٩٢١/ ق

سجاد مل< آباد
٣٢٠ متر یاسمن ۴واحدى صفر

٣٠٠مترى اقاقيا فرهاد نسترن
بدون واسطه ٠٩١٥٠٠٩١٥٠٨

٩٥١٧٧٥١٧/ ق

خيام جنوب� ٢٠
١۵۵ متر لوکس نوساز سرمایش 

و گرمایش چيلر فی ۶۵٠م
٠٩١٥٥١٣٨٠٨٧

٩٥١٨١٣٤٢/ ف

اوا�ل 
هاشميه
٢٢۵متر ۴خواب صفر لوکس 

مجموعه آبی فروش یا معاوضه با 
واحد کوچکتر

بدون واسطه٠٩١٥١١٩١١٧١
٩٥١٦٨٤٣٢/ ق

اوا�ل هنرستان 
 ١۵۵ متر صفر، لوکس
 ۵٢٠ م (بی واسطه )

٩٥١٨٠٤٩٠/ ب ٠٩٣٩٩٢٢٨٠٠٦

قاض� 
آپارتمان ها� صفر 

 ١- ١٨٠۶٠
پنت هوس ٣١٠ مترى 

خوش نقشه و لوکس
 لطفا بدون واسطه 

٠٩١٥٥٠٨٣٣٤٠
٩٥١٦٤٧٦٢/ ق

2فا�� 
٢۶٠متر سه خواب فول امکانات 

مجموعه آبی 
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٣ َملک

٩٥١٨٢١٦١/ ف

 دانشجو
 اکازیون-شخصی ساز
۵٠۵م-١۵٠متر صفر 

لوکس گرمایش ازکف 
هایگالس مستر کاغذ 

بی واسطه
 ٠٩١٩٩٦٩٥٥٠٧

٩٥١٨١٧٦٦/ ق

امامت ١٢ 
واحدى،  تک  خواب،   ٣ متر،   ١٧٣
 ،٣ طبقه  امکانات،  فول  صفر، 

۶۴٠٠٩١٥٨٢١٠٨٢٧م 
٩٥١٧٧١٤٩/ ف

اقبال
نقد ، اقساط ، معاوضه

 ١٩٠مترى
 طبقه اول ، پنجم و ششم 

٣خواب ، فول امکانات
 ٣٨٣٣٠٦١٥

٠٩١٥٨١٣٠٠٥٩
٩٥١٨٢٠٨٥/ پ

�وحدت ٢٥٠متر� ٣٠٠ متر
 متریال  اروپایی صفر موارد 

مشابه در مناطق مختلف
بدون واسطه ٠٩١٥٤٠٣٠٠١٦

٩٥١٨٠٨٦٧/ ق

 �آپارتمان ١٥٩ متر
صفر فول سه خواب سند آماده 

دانشجو ٢
٠٩١٥٥٠٥٤٠٧٦

٩٥١٦٣٥٦١/ ر

امامت 
فروش استثنایی، ١۵٠ مترى،
 ٣ خواب ٠٩١٥٦١٤٣٣٦٩

٩٥١٨١٤٤١/ ر

 فرهنگ سيدرض� 
 ١٧٩متر ٣خوابه- ٣نبش 

نورگيرعالی، لوکس 
زیر قيمت منطقه 

بی واسطه 
هيراد ٣٨٧٠٤٧٢٤

٩٥١٨٢٢٢٨/ ب

هاشميه 
١٩٠ متر صفر طبقه ۶ فوق لوکس ۶٩٠ م 

٩٥١٨٠٨٢٨/ ر٠٩١٥١١٠٩٨٩١

آپارتمان ١٦٠ متر صفر 
فول امکانات فرهنگ ١١ 
  ٠٩١٥١١٠٨٠١٣

٠٩١٥٣٣٨٨٢٠٧ اسدى
٩٥١٧٥٦٥٤/ ر

2وثر باهنر موقعيت عال�
١٨٠ متر ، ٣ خواب ، تک واحدى 
فول امکانات ، بی واسطه ٨۵٠ م

٠٩٣٦٠٨٤٢٣٨٨
٩٥١٧٢٦٥٨/ ل

�٥واحد
 � سوپر ال2چر

منطقه خوش آب و هواى برکپور 
صفر، واحدهاى ١٨٠مترى، 

دوطرف ویو پارک، روف گاردن، 
دیزاین باورنکردنی به سليقه 

متریال فراتر از منطقه
البی مجلل، بی واسطه  

شکفته پاژ ٠٩٣٩٤٧٢٠٢٥٥
٩٥١٨١٥٦٨/ ف

٣ طبقه واقع در 
2الهدوز ٤٧٫٣ ف� ٤٠٠

٣ سال ساخت هر واحد ٧٠ متر 
٣٧٢٦١٥٤٤-٠٩١٥٣٠٨٧٧٢٦

٩٥١٨١٢١٢/ ق

 امام رضا ٦٥
تراکم  جنوبی   ، مربع  متر   ١٢۵
و  معاوضه  دانگ   ۶ سند  متوسط، 

 ٠٩٣٩١٠٤٤٩٢٨فروش 
٩٥١٨١٥٣٠/ م

٩٥١٨١٧٣٤/ د

مل�L با مساحت
 ٢٤١ متر مربع

شش دانگ به صورت ٢واحد 
مسکونی+٢مغازه تجارى دائم 

یکجا به فروش می رسد.
فی ٨٠٠م ،چهارراه مصلی 

حاشيه صدوقی٢٢
٠٩٣٩٧١٩١٩٤٥

٣٣٦٦٨٢١٨

قاسم آباد، بلوار شر�عت� 
٣ طبقه، ١٧٠ متر زمين،

 هر واحد ١٢٠ متر فی ۵۴٠ م 
٠٩١٥٢٢١٩٩٠١

٩٥١٧٨٤١١/ ف

�فور�    فور
منزل ۶دانگ ١۴٠متر عبادى ٩۵ 

داخل کوچه ٢مترى
٠٩١٥١٠٤٨٣١١

٩٥١٧٨٧٤٧/ ق

مل< آباد 
۵٠٠ متر تراکم زیاد، لطفا بی واسطه 

٩٥١٨١٦٨٧/ فکاخ ٠٩١٥٤٤٠٣٠٣٣

�خر�دار نقد
ویالیی یا زمين در مناطق 

باهنر- صارمی- سامانيه- 
صياد با هر متراژ 

(بی واسطه)
٣٨٧٠٤٧٢٤
٣٨٧٠٤٧٢٠

٩٥١٨٠٦٠٠/ ب

ابتدا� 2وهسنگ�-بهشت� 
بازسازى  ٣واحد  با  زمين  ٣٠٠متر   
شده- ٢٠٠متر حاشيه شاندیز تجارى

 ٠٩١٥٣١٤٠٩٩٧شقایقی
٩٥١٥٨٠٣٩/ م

مل< آباد - گو�ا 
٢۵٠متر، ٢واحد مستقل

 به قيمت رسيده 
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٨ َملک

٩٥١٨٢١٥٥/ ف

 منزل و�ال�� 
١٫٥طبقه فروش�

 متراژ ١٨٠متر
 سند ملکی، زیربنا ١۴٠متر

 صيادشيرازى ۵۴
٠٩٣٥١١٨٢٥٠٩ 

٩٥١٧٨٤٩٦/ م٣٧٢٨١٧٣٥

 خر�دار و�ال��
 درمحدوده مطهرى،ابوطالب

خيام شمالی،هدایت تا٣۵٠م
٩٥١٨١٢٨٣/ ق٠٩١١١٨٠٠٠١٨ 

اوا�ل سيدرض�
فروش ویالیی ٢۵٠ مترى 
بی واسطه   ٠٩١٥٣٠٣٣٧٦٢

٩٥١٨٠٥٥٧/ ل

2الهدوز ٢١
١۶٣متر زمين ٢٠٠ متر 
ساختمان تراکم متوسط 

عرض ١٠ متر
 قيمت ۶٢٠م

٠٩١٥٥٢١١٤٣٠
٩٥١٨١٥٢٢/ ق

�فروش فور
ویالیی ٢۵٠ مترى پيروزى،ميدان 

سلمان فارسی ، دالوران ۵
٠٩٣٥٩٩١٥٤٩٩

٩٥١٧٩٥٢٠/ ق

�صياد شيراز
٩٠ مترى فول امکانات ٣ سال و 

نيم ساخت ٢۵۵م بی واسطه
٠٩١٢٠٢٧٨٨٤٥

٩٥١٧٧٣٩٨/ ر

و�ال�� نقدا 
خر�دار�م 

محدوده وکيل آباد 
٠٩١٢٤٩١٩٩٤١

٩٥١٨٠٣٩٣/ ف

و�ال�� 
بسيار شيک و مرتب 
کوهسنگی- بهشتی 

١٧٠مترزمين ١۵٠مترزیربنا 
یک طبقه کوچه ۵مترى
 بازسازى شده کامل 
٠٩١٥٣٠٤١٢٣١

٣٨٤٦٣٨٢٢
٩٥١٨١٢٧٨/ ف

مل< آباد- گو�ا 
٢۵٠متر، تراکم متوسط  

مناسب ساخت، فروش و معاوضه 
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٥ َملک

٩٥١٨٢١٥٢/ ف

احمدآباد-ناصرخسرو
٢۵٠متر زمين دوکله متوسط 

۶٠٠متر دوبلکس
٩٥٠٧٣٣٤٨/ ق٠٩١٥٢٠٠٠٣٤٦

خر�د و فروش خانه

٩٥١٠٧١٠٤/ ف

٩٥١٠٧٣٦٨/ ب


