
شنبه ١٨ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٢
٣٨

صارم� 
٢٢٠متر -۴خواب- روف گاردن 
بی واسطه ٠٩١٩٤٠٥٢١٧٣

٩٥٣٠٠٨٠٠/ پ

گلشن �Mجا-٧واحد
٢٧۵مترى،صفر،٢نبش،٣و۴خواب
فول،مترى۶/٣٠٠،فروش معاوضه

گرگانی ٣٨٨١٨٤١٢
٩٥٣٠٢٣٠٢/ پ

فروشنده واقع� 
�فور�           فور

 ١٧۵  ،١۶۵  ،١٣٠ متراژهاى  
١٩٠ ،٢٠٠، ٢٢٠، ٢٣۵و٢۵٠ 

منطقه تراکم کم ، قائم مقام 
جنوبی ، حافظ ، هنرستان

٠٩١٠٥٦٠١٠٢٤
٩٥٢٩٩٧٢٠/ ل

فرامرز(ز�رف�)رسالت
١۵٠متر طبقه اول ١٢سال 

ساخت  دوممر بی واسطه- راد
٠٩٠٣٤٣٥٦٤٣٨ -٣٧٦٤٧١١٦

٩٥٢٤١٤٩٩/ د

فروش�- ٧تير
آپارتمان ١۵٠مترى ٣خوابه 

طبقه دوم کاغذ دیوارى پارکت شيک
٩٥٢٩٤٨٨٧/ م٠٩١٥٧٠٣٥٤٥٨

�صيادشيراز
١٧٨متر،٣خواب،٣نبش

تک واحدى،فی۴٠٠م
طهرانی ٠٩١٥٩١٥٣٠١٥

٩٥٣٠٢١٢٣/ پ

فرهنگ سروش 
١٦٠متر فول شي< 

قيمت ۵١٠م بی واسطه
٩٥٢٩٧٨٠٥/ ق٠٩١٥٩١٦٥٠١٢

 باهنر
 آپارتمان ١۵٠مترى طبقه ۴ 
جنوبی تراس عالی بی واسطه 

 ٠٩١٥٠٠٢٦٠٠٥
٩٥٣٠١٣٨١/ ب

�< واحد آپارتمان
محدوده عدل خمينی١۵٠ مترى 

صفر، فول امکانات، پارکينگ
٠٩١٥٦٩٥٩٧٤٧

٩٥٣٠٢٠١٩/ د

٢ �مهد
١٧٠متر -مجتمع ۴واحدى

 فول امکانات -مترى٣,٧٠٠م
٠٩١٥٩٠٩٥٠٠٤-٣٧٦٣٩٦٧٦

٩٥٢٩٨٦٦٣/ ق

٣ �رضو
١۵٨متر صفر فول طبقه ۵ 

با دو پارکينگ اختصاصی۵۴٠م
بی واسطه  ٠٩١٥٣٢٢٤٠٠١

٩٥٢٩٤٧١٨/ ق

قاسم آباد فالح� 
١٧٨ متر ٣ خواب فول تک واحدى 

سردونبش فی ٣۵٠ م 
٠٩١٥١٠٨٨٨٥١

٩٥٣٠١٧٥٥/ ف

بلوار مطهر� شمال� 
 �فروش فور
١۵۵ متر سه خوابه 

تک سرام، کابينت هایگلس، 
پارکينگ اختصاصی، انبارى، 
آسانسور، درب ضد سرقت، 

پکيج، پنجره ٢ جداره، 
نما سنگ ترکيبی، 

حاشيه ميالن ٢٠ مترى، صفر، 
سند وکالتی، 
فی ٢۵۴ م 

محمد زاده ٠٩١٥٦٠٠١٨٨٤
٩٥٣٠١٩٢٩/ ف

دوبلMس با آسانسور
طراحی عالی و امکانات ویژه 

متراژهاى ١٠٣ ، ١١٨ ،  ١٣٠ 
١٨٨ ، ٢۶٠ ، ٢٨٠ ، ٢٩٠ و 

متراژهاى ٢٢٢ ، ٢٩۵ ، ٣١۵ و 
٣٢۵ با سوئيت مهمان

 اول حافظ 
٠٩١٥١١٠٢٥٨٢

٩٥٢٩٩٦٩٠/ ل

احمدآباد 
حاشيه خيابان ابونصر 

فروشنده واقعی 
فورى     فورى 

١۵۵ متر- ٣ خواب- طبقه دوم 
در مرحله اجراى کف سازى و 

دکوراسيون داخلی تحویل شب عيد 
به  متریال  ترین  کامل  و  بهترین 

سليقه خریدار- سازنده معتبر 
شرایط پرداخت استثنایی 

مترى ۵ ميليون 

٠٩٣٥٩٤٤٦٦٠٧
٩٥٣٠٠٠٠٠/ م

٩٥٢٩٤٠٣٦/ ق

حMيم نظام�
١۶٠متر، تک واحدى، بازسازى 

شده، زیرفی، معاوضه با آپارتمان
٠٩١٥٤٠٢٥٠٠١ عمارلو

اد�ب جنوب� ١٣
١۵٠ مترى صفر ٣ خواب طبقه ۴ سر 
٢ نبش زیر فی منطقه فی ٣۴۵ م 

٠٩١٥٥١٨١٣١٧مقدم
٩٥٣٠٠٦٣٠/ ف

اقبال-١٦٠متر
موقعيت عالی ، فول
خوش نقشه،۴٣٠م

تخت جمشيد ٠٩١٥٥٠٢٥٢٦٥
٩٥٣٠٢٥٣٢/ پ

ابومسلم احمدآباد 
١۶٠متر ، طبقه اول

 ١١ سال ساخت، فول امکانات 
٩٥٢٩٨١٠٠/ ف٠٩١٥١١٣٥٣٥٩

گلشن هنرستان 
١۶٠ متر صفر اکازیون 

٠٩١٢١٤٩١٢١٦
٠٩١٥١٦٠٠٠٠٠

٩٥٢٨٧٣٤٦/ پ

دانشجو-١٦٥متر
صفر،فول،فی ۵٣٠م

تخت جمشيد ٠٩١٥٥٠٢٥٢٦٥
٩٥٣٠٢٥٢٨/ پ

اقبال
١۵۵متر،٣خواب،۴سال،جنوبی

دوطرف نور،شيک و لوکس،٣٨۵م
بی واسطه ٠٩١٥٥١٠٧٤٢٣

٩٥٢٩٨٩٧٨/ پ

ارشاد - توفيق 
١٧٠متر، بسيار شيک 

١ سال ساخت، بدون واسطه 
٠٩١٥٤٠٣٠٠١٦

٩٥٢٩١٩٨٤/ ق

سجاد
١۵٠-٢٠٠-٣٢٠متر فوق شيک 

اکبرى     ٠٩١٥٠٠٥٣١٦١
٩٥٢٤٨٦٦١/ ق

اوا�ل دانش آموز
١۵٠متر -صفر 

فول -خوش نقشه
بی واسطه ٠٩١٠٥٥٠٢١٠٠

٩٥٣٠٠٨٠٢/ پ

باهنر 
و  متریال  آپارتمان،  متر   ٢٠٠
سبز  فضاى  روبه  عالی  موقعيت 

 ٠٩١٥٠٠٢٦٠٠٥بی واسطه
٩٥٢٩٢٥١٥/ ب

 حMيم نظام�
 ٢١٠متر 

متریال فراتراز منطقه
 فوق لوکس

 ویژه مشکل پسندان
 بدون واسطه لطفا

٠٩١٥٤٠٣٠٠١٦ 
٩٥٣٠٢٣٩٨/ ق

٧ تير، گلشن 
١٧۵ متر، سالن اجتماعات 

کافی شاپ، مجموعه آبی 
فضاى سبز، روف گاردن 

کارواش، البی
 تهاتر و نقدى 

٠٩١٥٣٠٧٦٤١٠
٩٥٢٩٥٦٥٢/ ف

اوا�ل جالل
۶ طبقه آپارتمان ١۶٠ مترى صفر 
بصورت یکجا بی واسطه - رایزن 

٠٩١٥٦٤٤٠٠٥٤نوروزى
٩٥٢٩٦٠٩٥/ ل

بين دندانپزشMان ١٢ و ١٤ 
سوم  طبقه  واحدى  تک  متر   ٢١٠

تمام فول ٠٩١٥٣١٦٦٢٠٧
٣٥٠٢٣٥٢٩

٩٥٣٠١٩٨٢/ ف

سجاد ٤٠٠ متر
صفر ٣ ميليارد نقد یا معاوضه

 با ویالیی بی واسطه
٠٩١٥١٢٥٣٤١٧

٩٥٣٠١٦٩٠/ ف

دانشجو ١٦
١۵۵ مترى صفر تک واحدى فروش 

نقدى یا معاوضه با واحد کوچکتر
٠٩١٥٧٠٣٣١٦٢

٩٥٢٩٨٣٠١/ ق

اوا�ل هاشميه  
 ١٨٠متر ٣خواب نوساز 

تک واحدى، جنوبی 
خوش نقشه (بی واسطه )

فقط ٧۴٠م 
هيراد ٣٨٧٠٤٧٢٤
٠٩١٥٤٣٩٦٦١٠

٩٥٣٠٢٥٥٧/ ب

 اوا�ل هنرستان 
 ١۵٠متر ٣خواب

صفر، فول، الکچرى 
پروژه اى بی نظير در منطقه 

بازدید=خرید 

پوررضا ٠٩١٥٠٠٩١٥٦٥
٩٥٣٠٢٥٥٢/ ب

گلشن ٤ 
باران ١٧۴مترى صفر   روبه روى برج 

 ٠٩١٥٣١١١٦١٢نقشه خوب
٩٥٢٩٨٧١٣/ م٠٩١٥١١٦٤٨٠٩

 �فروش فور

دانشجو 
١۶۴ متر، صفر
شخصی ساز 
فوق العاده شيک

 ۵طبقه، طبقه چهارم
 فول امکانات
 مترى ٣,۵م 

٣۵م وام مسکن 
٠٩١٥٥٠٩٩٤٣١

٩٥٣٠٢٤٣٤/ ف

سجاد فرهاد 
١۶٠متر ٣ سال ساخت لوکس

 بی واسطه          ٠٩١٥١٠٧٧٥٤٥
٩٥٢٩٩٧٣٩/ ف٠٩١٥٥٠٤٠٦٦٥

فارق التحصيالن
٢٠۵متر،صفر،متریال ویژه 

مترى٣/٧٠٠
تخت جمشيد ٠٩١٥٥٠٢٥٢٦٥

٩٥٣٠٢٥٢١/ پ

خيابان امام رضا
بازار بلور خانه کلنگی ١۶۵ متر 

زمين شمالی ماشين رو
٠٩١٢١٩٦٣٤٩٢

٩٥٢٩٦٨٣٣/ ف

 tفروش منزل و�ال�� شهر
نوفل لوشاتو - ٢٦٠متر

حاشيه جاده فی ١,٢٠٠ ميليارد
٠٩١٥٣١٥٥٨٦٩

٩٥٢٩٩٧٤١/ ف

هنرستان- صارم� 
موقعيت عالی،  ٢۵۵متر، 
تراکم زیاد ، ٣٧۵متر بنا 

در ۵ واحد، بی واسطه
 یک ميليارد و ٣٠٠م 
٠٩٣٩٨١٢٥٠٠٢
٠٩١٥٣٠٧٢٩٢٦

٩٥٢٩٩٢٧٨/ ف

ميدان شهدا
 صاحب  الزمان ٢٦ 
منزل کلنگی با ٢۵٠ متر زمين 

٩٥٢٧٨٩٩٤/ ف٠٩١٥٠٦٠١٧٨٧

٩٥٣٠١٩٢٤/ ف

 �احمدآباد- س� متر
٢٣٠متر، حاشيه ۶٠,٨ 

فی ١,۵٠٠م بدون واسطه 
٠٩١٥٤٢٨٤١٤٧

معاوضه 
و�ال�� 

با آپارتمان و بالعکس
بدون واسطه 

٠٩١٥١٠٢٦٠٦٦
٩٥٣٠٢٤٠٣/ ق

منزل فروش� شي< 
محدوده بلوار قرن�
 دونبش- نوساز ۵٠متر زمين 

١۶٢مترزیربنا
دردوطبقه مستقل- آب و برق 

و گاز مستقل- ۴٠متر پارکينگ 
ششدانگ 

٠٩١٥١٢٢٠٣٩٦
٩٥٣٠٢٤١٨/ ق

مل�M واقع در خيابان 
ابوذر (طالقان�)

به مساحت ٢١٧متر داراى سند 
ششدانگ ٣ نبش با ٣۶متر 
حاشيه کلنگی در ٢ طبقه به 

فروش می رسد.

٠٩١٥٩٠٠٧٨٦٤
٠٩١٥٥٢٢٥٠١٨

٩٥٣٠٠٢٠٤/ م

امامت  
 ٢۵٠مترى تراکم زیاد 

زیر فی 
٠٩١٥٥١٠٦٣٣٥ 

مداح - احمدى
٩٥٣٠٢٥٣٠/ ب

حاشيه و3يل آباد
و محدوده ،٧٠٠م تا٢ميليارد 

٣٠مورد فروش و معاوضه
بی واسطه ٠٩١٥٤٠٠٥٧٤٩

٩٥٣٠٢٥٠٤/ پ

منزل و�ال��
واقع در هفت تير ۴٧۵ متر زمين 

٧٠٠ متر زیربنا شمالی ،کلنگی
٠٩١٥٣٣٨٠٤٠١

٩٥٢٩٥٩٣٦/ ل

 منزل 
و�ال��

 به مساحت ۵۶٠متر
 واقع در خيابان ابن سيناى

شرقی نبش زنبق 
داراى زیربناى ۴٧٠متر
دوبلکس و امکانات کامل

 به قيمت مترى ١٠م
٠٩١٢٨١٩٣٥٢٠ 

٩٥٢٩٦٣٣٥/ م

بلوار فردوس� رسالت ٣
منزل قدیمی ساخت متراژ ٢۴۵ 

بنا ١٢٠ متر - مترى ۴ ميليون
٠٩١٥٣٢٤٧٨٣٦

٩٥٣٠١٣٤٦/ م

شر�٤B-و�ال��
٣خواب + زیرزمين،با پروانه 
ساخت،٢٢٠متر، فی ٧٧٠ م

تخت جمشيد ٠٩١٥٥٠٢٥٢٦٥
٩٥٣٠٢٥٢٣/ پ

گو�ا 
٢۵٠ متر - تراکم متوسط 

مناسب براى ساخت 
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٣ َملک

٩٥٣٠٢٥١٩/ ف

 �Mمل �فروش ١١٢٫٥ متر
دو طبقه سردونبش استثنایی 

پيروزى ٢٠ قيمت ٣۴٠م
٠٩٣٧٠٥٣٣٣٧٣

٩٥٣٠٢٣٠٠/ ر

ا3از�ون 
فروش یا معاوضه

 ٢ باغ  ویالى
 بسيار شيک 

مبله شده
 با تمامی امکانات

 و موقعيت استثنایی 
واقع در زشک 

شاندیز
٠٩١٥٣١٥٥٨١٩

٩٥٣٠١٧٥٣/ ف

٩٥٢٩٧١٨٦/ ق

و�ال�� چاهش< 
٣۶٠ متر سند ششدانگ ١٢٠ متر بنا 

داراى انشعاب آب برق و گاز و تلفن
٠٩١٥٩٠١٩٦٢٥

هنرستان 
موقعيت عالی، ٢٢٠ متر، تراکم 

زیاد، ۴۵٠ متر بنا، در ۴ طبقه
 تک واحدى بی واسطه
 ١ ميليارد و ٣٠٠ م 

 ٠٩٣٩٨١٢٥٠٠٢
٠٩١٥٣٠٧٢٩٢٦

٩٥٢٩٩٥٠٤/ ف

مل< آباد 
٢۵٠ متر - تراکم زیاد با پروانه 

ساخت معاوضه و فروش 
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٧ َملک

٩٥٣٠٢٥٢٠/ ف

 و3يل آباد

 صدف
 زمين -١۶١متر

 سند ششدانگ ملکی با 
پنج سقف پروانه هرطبقه 
١٣۴متر فی ٧۵٠م نقد یا 

معاوضه با مغازه یا آپارتمان 
صدف ٩ پالک ۴٧

٠٩٣٠٣٠٤٢٤٣٠ 
٩٥٣٠٠١٠٠/ ق

پنج تن ١٣٥متر زمين 
 در ٢طبقه هر واحدى ٧٠متر 

بازسازى شده ٢خوابه فی ٨۵م
٩٥٣٠٠٧٦٢/ م ٠٩٣٧٤٢٩٥٢١٩

 �فروش فور
منزل ویالیی ١٢۵متر دو طبقه 
با حاشيه ٩متر در منطقه طالب 

خيابان وحيد ١١  پالک ٧١
قدیمی ساز قابل سکونت آب، 

برق، گاز، فی توافقی  
٣٢٧٦٣٠٦٩-٣٢٧٠٤٥١٣
٠٩٣٠٥٣٥٠٥٥٨ باغستانی

٩٥٢٩٨١٢٨/ ق

حاشيه سلمان فارس�٣

٣۶٠متر ٢نبش 
موقعيت عالی 

مترى٨م
٠٩٠٣٥١٠٧٠٠١

٩٥١٨٤٥١٥/ ق

جالل آل احمد ٥٤
٢۵٠ متر زمين -٢۵٠ بنا در ٢ طبقه 

از همکف - تراکم کم- دوممر
٠٩١٥٨٨٢٣٤٦٩

٩٥٢٩٥٢٩٠/ ف

شهرt طالقان� 
زمين ١٢۵متربنا حدودا٢٠٠متر 
در٣طبقه ٣واحد مستقل۶٠متر 
حياط ٣۵٠م ٠٩١٥٥١٢٧٢٤٥

٩٥٢٩٦٧٧١/ ق

قابل توجه ادارات و 
ارگان ها 

ساختمان مسکونی درامام رضا٢۶
در۴واحد مجزا داراى٢٠٠متر

زمين و عرض٨متر و حدود 
۵٠٠متر بنا بازسازى شده در 
۴طبقه داراى٣سندششدانگ 

ملکی بفروش می رسد
٠٩١٥١١٠٠١٥٥ 

٩٥٢٩٩٦٥٩/ ق

�Mباب منزل مسMون�  
٣طبقه، هر طبقه ۶٠ متر بصورت یکجا 
سفتکارى،  شهدا ،توحيد ٢٠ پالک ٢٠ 

٠٩١٩٨٢٩١٠١٩ فی ٣٢٠ م 
٩٥٢٩٨١٣٣/ م

ا3از�ون چمران
۵٠٠ متر زمين دوبلکس با 
٧٠٠ متر بنا ۵ خوابه سند 
ملکی شمالی تراکم متوسط 

فی ٢,۵٠٠ميليارد

٠٩١٥١١١٥٣٨٢
٩٥٣٠٠٩٤٤/ ف

و�ال�� دوطبقه جهان آرا
٨۶ مترى، قابل سکونت 

فی ١٧۵م معاوضه در محدوده
٠٩١٥٦١٤٦٤٨٦

٩٥٢٩٩٩٨٥/ ق

اسماعيل آباد (الماس شرق)
در  بنا  زیر  متر   ٢٠٠ زمين  متر   ١٣٣
٢ طبقه مستقل قابل معاوضه با زمين 

باغی یا خودرو ٠٩١٥٣٥٨٨٠٢٧
٩٥٣٠٢٢٧٦/ ف

خر�د و فروش خانه

 خر�د و فروش آپارتمان 
١5٠ متر به باال

٩٥١٨٣٠٢٣/ م

٩٥٢٩٥٥٧١/ق

٩٤٤١٠٥٦٥/ ف

٩٥٢٨١٣٣٨/ ف

٩٥٢٩٠٧١٢/ م

٩٥١٩٩٥٥٨/ خ


