
٣٩
دوشنبه ٢٠  دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٤

هاشميه- الله 
١۶۵ متر نوساز 

بسيار فول و لوکس 
روف گاردن

 کارواش و...
٠٩١٥٢٠١٥٢٥٤

٩٥٣٠٣٥٠٤/ برجبی

امامت 
فروش در حال ساخت 

آپارتمانهاى ٣ خواب
در منطقه آزادشهر 
با متریال روز عالی 

٠٩١٥٤٠٥٨٠٠١
٩٥٣٠٣٤٧١/ بمداح-مسعودى

(اوا�ل هفت تير) 
١۶١ متر طبقه دوم ١ سال سراميک 

هایگلس آسانسور مستر تراس
بی واسطه ٠٩١٥٥١٠٧٤٢٣

٩٥٣٠٣٣٩٩/ پ

هاشميه 
١۵٠ متر نوساز- با متریال اروپایی

 نقدى یا معاوضه 
٠٩١٥٥٠٦٤٧١٥حسن زاده 

٩٥٣٠٣٥٠٥/ ب

امامت 
جنوبی صفر- ٣ خواب 

فول امکانات 
نما کالسيک 

٠٩١٥٥٢٣٤٤٥٤
٩٥٣٠٣٤٦٣/ بآرون

خيام- هتل هما 
٢٠٠متر، فول لوکس متریال عالی 

٠٩١٥٠٧٠١٠٠٥ َملک
٩٥٣٠٤٦٥٧/ ف

دانشجو و 
هفت تير و جالل

واحدهاى ١٣٠و١۵٠و١۶٠مترى 
نوساز فول امکانات 

معاوضه با خودرو مدل باال
 یا  آپارتمان کوچکتر 

 ٠٩١٥٧١٧٧٤٩٨
قاسمی

٩٥٣٠٣٧٨٠/ ق

 �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

صارم� 
١۶٠ متر، فول امکانات و لوکس 

زیر فی، بی واسطه
دادخواه ٠٩١٥٣٣٨٧٠٠٣

٩٥٣٠٠٧٩٤/ پ

3وثر (�<) 
٣۴٠ متر- تک واحدى 

 VIP با مشاعات
 فقط یک بازدید 

(بی واسطه) 
٠٩٣٥١٠٥٩٠٠٧

٩٥٣٠٣٥١٠/ بوزین زاده

صارم� ٣٦
١۶٢ متر ،طبقه سوم ، ٣ خواب
 فول امکانات ، بسيار شيک 
لوکس ، صفر ، ١۵ واحدى 

فی ۵۶٠ م ، معاوضه با 
آپارتمان تا ٣۵٠ م

٠٩١٥١١٠٩٣١٦
٩٥٣٠٤٧٥٦/ ل

فروش فور�-امامت
١۵٠ مترى ، ۴ طبقه ، صفر 

۶٠٠ متر بنا
٩٥٣٠٤١٤٥/ ل٠٩١٥٥٥٧٢٠٣٣

مجيد�ه٥
١۵٧متر ٣خواب تخليه تراس انبارى 

آسانسور هود سند در حال صدور
بيواسطه    ٠٩٣٥٤٤٨٤٢٠٢

٩٥٣٠٣٧٤٤/ ق

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

٠٩١٥٥١٨١٣١٧مقدم
٩٥٣٠٠٦٣٠/ ف

سجاد
١۵٠-٢٠٠-٣٢٠متر فوق شيک 

اکبرى     ٠٩١٥٠٠٥٣١٦١
٩٥٢٤٨٦٦١/ ق

حد فاصل ميدان سعدآباد 
و صاحب الزمان 

آپارتمان ١٨٠مترصفر فول امکانات 
٣٨٤٦٩٠٠٠مترى۴,٣٠٠م 

٩٥٣٠٤٧٦٠/ ق

امامت 
١۵٠ مترى 
صفر- فول 

٠٩١٥٦٨٩٨١٠٠
مداح- دولت

٩٥٣٠٤٩٣٨/ ب

خيام شمال� ٣٦
١۶۵ متر ، طبقه سوم ، آسانسور  

فول ، تک واحدى ، فی٣۴٠ م
٠٩٣٥٢٤٨٣٠٣٣

٩٥٣٠٤٠٣٤/ ق

 �فروش فور
 آپارتمان

بسيارلوکس
واقع در ابوذر غفارى
 ٠٩١٥٩٧٥٤٣٠٦

٩٥٣٠٣٧٥٣/ م

فروش 
 پيام ٢ پالک ٢۶- ۴٠٠ متر زمين، 
١۵٩٨ متر سقف و اسکلت ۶ سقف

٩٥٣٠٣١٤٧/ م٠٩١٥٨٩٥٣٢٤٠ 

باهنر 
٢٠٠ متر صفر- فول 

فوق العاده شيک 
(بی واسطه) 

اسدى ٠٩١٥٢٤٠٠٥٣٣
٩٥٣٠٣٥٠٦/ ب

اوا�ل هاشميه
١۵۵متر،تک واحدى طبقه٢ 

بازسازى،جنوبی،خوش نقشه،۴۴٠م 
بی واسطه ٠٩١٠٤٩٤٣٥٣٣

٩٥٣٠٤٨٠٧/ پ

رضاشهر- فرخ� ١٧ 
١۵٠مترى، سه خواب، طبقه سوم

  پکيج، آسانسور، بی واسطه 
٠٩١٥٣١٥٨٧٥١

٩٥٣٠٤٢١٩/ ف

هاشميه- ٢٢٠ متر 
فور� صفر الب� فول   

٠٩١٥٠٠٤٤٠٠٦
٩٥٣٠٤٩٣٠/ ب

سجاد- زنبق جنوب� 
٢٧۵ مترى صفر شيک جنوبی 

مترى ۶ م بی واسطه لطفا 
٩٥٣٠٣٤٤٢/ ب٠٩١٥٤٤٢٥٠٣٠

٩٥٢٩٤٠٣٦/ ق

حMيم نظام�
١۶٠متر، تک واحدى، بازسازى 

شده، زیرفی، معاوضه با آپارتمان
٠٩١٥٤٠٢٥٠٠١ عمارلو

امامت 
١٧٠ متر صفر ٣ خواب 

نزدیک پارک ملت 
طبقات باال 

با ویو پارک ملت
 خوش نقشه نورگير عالی

 شخصی ساز 
٠٩١٥٦١٨٣٢٣٠

٩٥٣٠٣٤٦١/ بمداح- حسينی

 �خر�دار نقد
آپارتمان 

در مناطق باهنر- هاشميه
 هنرستان- سامانيه- صارمی 
با هر متراژ- زیر ده سال ساخت

 (بی واسطه) 
٣٨٧٠٤٧١١-٣٨٧٠٤٧٢٤

٩٥٣٠٣٥٠٣/ ب

دانش آموز ١٥٥ متر
طبقه دوم ،١٢٠ م رهن +

 ٢٨٠م نقد+۶۵ م سند یا کال نقد
٠٩١٥٩٢٤٦٦١٨

٩٥٣٠٣٩١٠/ ق

فروش�- ٧تير
آپارتمان ١۵٠مترى ٣خوابه 

طبقه دوم کاغذ دیوارى پارکت شيک
٩٥٢٩٤٨٨٧/ م٠٩١٥٧٠٣٥٤٥٨

معلم ٣٣- شيخ مفيد 
١۶٧ متر ٣ خوابه- ٣ نبش نورگير 

عالی- فقط ۵٢٠ م (بی واسطه) 
٠٩١٥٤٣٩٦٦١٠-٣٨٧٠٤٧٢٤

٩٥٣٠٣٥٢٢/ ب

گال�ل 
٢٧٠ متر، دوبلکس، بازسازى کامل 

٠٩١٥٠٧٠١٠٠٦ َملک
٩٥٣٠٤٦٣٨/ ف

گلشن 
١٨٠ متر امکانات برج 

لوکس- قابليت معاوضه با 
خودرو و باغ ویالى شيک 

٠٩٠١١٢١١١٠٥
٩٥٣٠٣٥٠٨/ بحيدرى

 فروش آپارتمان ١٦٥ متر
 طبقه سوم صفر بهشتی ٢۴ پالک 

١٣۴ فی مترى٢,٧٠٠ م 
ربيع    ٠٩١٥١١٠٤٥٦٣ 

٩٥٣٠٤٠٩٣/ م

فروشنده واقع� 
�فور�           فور

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

منطقه تراکم کم ، قائم مقام 
جنوبی ، حافظ ، هنرستان

٠٩١٠٥٦٠١٠٢٤
٩٥٢٩٩٧٢٠/ ل

٤٢ tشاهد ٣٤ پال
آپارتمان ١۵۵متر طبقه سوم 

٣خواب کف پارکت کمدها 
هایگلس آشپزخانه کالسيک 

سيستم تمام هوشمند 
کاغذدیوارى باربيکيو کنترل 

ساختمان از راه دور فی ٣٩۵م 

٠٩١٥٣٣١٢٠٩٧
٩٥٣٠٤٣٢٤/ ف

گلشن 
فول  لوکس  العاده  فوق  مترى   ٢٠۵
امکانات- نقدى یا معاوضه- بی واسطه 

٠٩١٩٠٢٢٧١٥٣حسينی 
٩٥٣٠٣٥٠١/ ب

هاشميه١٠
آپارتمان ٢۴٠مترى و 

٣٠٠مترى،با مجموعه آبی 
بدون واسطه 

تهرانی
 ٠٩١٥٢٠٤٨٠١٥
٠٩١٥٢٠٠٠٠٧١

٩٥٣٠٤١٨٧/ پ

سجاد فرهاد 
١۶٠متر ٣ سال ساخت لوکس

 بی واسطه          ٠٩١٥١٠٧٧٥٤٥
٩٥٢٩٩٧٣٩/ ف٠٩١٥٥٠٤٠٦٦٥

اوا�ل جالل 
٣٠٠ متر دوبلکس

 صفر ۴ خوابه 
 آسانسور داخل واحد 
٧٠ متر تراس- بی واسطه 
٠٩٣٩٩٢٢٨٠٠٦

٩٥٣٠٣٥٠٧/ بتفضلی

امامت 
٣ خواب- بی عيب و نقص 

لوکس ترین- زیر قيمت
٠٩١٥٢٠٧٧٧٢٠

مداح- کرمانی
٩٥٣٠٤٩٤١/ ب

�صيادشيراز
١٧٨متر،٣خواب،٣نبش

تک واحدى،فی۴٠٠م
طهرانی ٠٩١٥٩١٥٣٠١٥

٩٥٣٠٢١٢٣/ پ

ابتدا� امامت 
۴واحد ،١۵٢مترى،صفر

فروش یا معاوضه بی واسطه
٠٩١٥٥٢١٩٩٧٢

٩٥٣٠٣١١٥/ پ

سجاد
خرید و فروش
VIP آپارتمان

 ٢۵٠ متر به باال
٠٩١٥٥١٧١٦٧٠

٩٥٢٣٧٠٢٨/ ف

فروشنده واقع�
آپارتمان صفر لوکس به متراژ 

١٣۵ ،١۶٠ ،١٧۵، ١٨٠، ٢١۵و 
٣۵٠ مترى محدوده امامت تا 

دانشجو حد فاصل وکيل آباد تا 
معلم. بی واسطه

٠٩١٥٩٠٧١٢١٦
٠٩١٥٦٤٤١٢١٦

٩٥٣٠٤٤٥٣/ ق

ز�باشهر 
صفر- ٣ خواب 

متریال عالی 
موقعيت عالی 

٠٩١٥٣٢٠٩٨٤١
٩٥٣٠٣٤٦٦/ بمداح- یوسف زاده

اوا�ل بيهق�-و3يل آباد
١۶۵متر،تک واحدى جنوبی 

فول امکانات ،کال۴واحد،۴٩٠م
بی واسطه ٠٩١٠٤٩٤٣٥٣٣

٩٥٣٠٤٧٩١/ پ

سامانيه
 ١۶٨ متر تک واحدى نوساز جنوبی 
شيک و لوکس بی واسطه فی ۶٣٠م

٩٥٣٠٣١٠٣/ پ٠٩١٠٤٩٤٣٥٣٣

٢ �مهد
١٧٠متر -مجتمع ۴واحدى

 فول امکانات -مترى٣,٧٠٠م
٠٩١٥٩٠٩٥٠٠٤-٣٧٦٣٩٦٧٦

٩٥٢٩٨٦٦٣/ ق

١٥٠متر حافظيه ٧ 
طبقه پنجم، سه خواب، فول

٧ سال ساخت، ٣٩٠م، بيواسطه  
٠٩١٥١١٣٥٨٦٥ موسوى

٩٥٣٠٤٩٧٠/ ق

ابتدا صياد
تک واحدى سوپرلوکس 
١۵٠مترنوساز ٣خواب 

طبقه سوم تکسرام هاى 
گلس پارکت آسانسور 

ایتاليایی کاغذدیوارى ترک 
جکوزى گازروميزى فرتوکار 

نزدیک به مترو پارکينگ 
اختصاصی ۴۶٨م

ویژه مشکل پسندان

٠٩١٥٣١٩٣٦٤٦
٩٥٣٠٣٨٥٥/ ق

سروش مدرس- 

امامت 
٣ خواب

 مشاعات بی نظير 
موقعيتی ممتاز 

به قيمت 
٠٩١٥٥١٤٨١٦٧

٩٥٣٠٤٩٣٥/ بمداح- کریم پور

گلشن هنرستان 
١۶٠ متر صفر اکازیون 

٠٩١٢١٤٩١٢١٦
٠٩١٥١٦٠٠٠٠٠

٩٥٢٨٧٣٤٦/ پ

سجاد - بزرگمهر
١۴٠ متر- ٢ خواب صفر فول 

بدون واسطه 
َملک ٠٩١٥٠٧٠١٠٠٢

٩٥٣٠٤٦٧٤/ ف

�حاشيه پيروز
٢۵٠متر زمين با عرض١٠ 

با موقعيت بسيار عالی 
نزدیک ميدان حر دو کله 

قيمت١/٢۵٠م معاوضه با 
آپارتمان صفر الباقی نقدى
٠٩١٥٧١٧٧٤٩٨ قاسمی

٩٥٣٠٤٥٦٥/ ق

طالب شيخ صدوق ٩
١١۴ متر مسکونی 
در ٢ طبقه شمالی

٠٩١٥٣١٥٣٩٥١
٩٥٢٩٩٣٩٨/ ف

چهارراه برق شيخ صدوق ١
یک باب منزل با سند ۶ دانگ داراى 
۵٠ ميليون وام به فروش می رسد 
٣٢٧٦٤٨٨٣-٠٩١٥٦١٨٥٩٤٠

٩٥٣٠٣٠٩٠/ ط

منزل٣خواب و�ال��
٢٨٠متر شمالی، زیرزمين 

٢خواب، حياط ١١٠متر، بازسازى 
 mdf ،کامل، آشپزخانه اپن

سراميک، نماسنگ، بسيار شيک
قاسم آباد. ابتداى شاهد 

قيمت توافقی
٠٩٠٣٢٣٤٤٢٦٢ صدوقی

٩٥٣٠٤٩١٤/ ق

 پنجراه 

سناباد

٠٩٣٠٣٠٤٢٤٣٠
٩٥٣٠٠٠٩٧/ ق

۵٠٠متر شمالی، سردونبش 
تراکم متوسط، بناى قدیمی 

زیرزمين و همکف (٣۵٠متر) 
سناباد ٣٧، پالک ٢٢ 
فی مترى ۵,۵٠٠م 

نقد یا معاوضه با سه 
واحد آپارتمان ١۶٠مترى 

در منطقه احمدآباد 
کالهدوز، سناباد و ...

رضا شهر ویالیی حاشيه دعبل خزایی
عرض  بنا  متر   ١٨٠ زمين  متر   ١۵٠
م   ٨۴٠ فی  سکونت  قابل  متر   ١٠

٠٩١٥٩٢٥٣٨١٦باقرى 
٩٥٣٠٤٣٠٦/ ف

ابوطالب٥٠
ویالى ٩٨مترى شمالی. 
ماشين رو. دوقطعه به 

خيابان اصلی. دردوطبقه 
همکف و اول. همکف 

سراميک ام دى اف. اول 
سراميک فلز. هرطبقه 
٧۵متر بنا. سنددار. 

فی: ٢۴٠ميليون.
٠٩٣٥٦٠١٦٨٠٠
٠٩٣٥٧٩٩٠٤٣٧

٩٥٣٠٤٩٧٩/ ق

اوا�ل صياد
٢۶٢ متر تراکم زیاد با ٢١٠ متر 

بناى دوبلکس شمالی
دادگر ٠٩١٥٩١٦٠٤٤٥

٩٥٣٠٤١٦٩/ ر

گلبهار 
٢ باب مغازه تجارى ٢٨ و ٣۵ 
مترى ٣ نبش بهترین مکان 
نقدى مترى ۵ تومان نقد و 

اقساط ٣٠ درصد نقد الباقی 
٢٠ ماهه مترى ۵,۵ 

٠٩٣٥٤٦٧٩٧٤٧
٩٥٣٠٤٩٨٨/ م

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

هفت تير- و�ال��
نقد یا معاوضه بی واسطه

٠٩١٥٣٠٠٠٧٩١
٩٥٣٠٠٨١٦/ پ

حاشيه و3يل آباد
و محدوده ،٧٠٠م تا٢ميليارد 

٣٠مورد فروش و معاوضه
بی واسطه ٠٩١٥٤٠٠٥٧٤٩

٩٥٣٠٢٥٠٤/ پ

فرهاد
�مسMون�+ تجار

 

٩٥٣٠٠٣٠٨/ م٠٩١٢٥٨٦٠١٩٩

٧تير 
٢۵٠متر ویالیی تراکم زیاد 
فروش نقدى بدون واسطه 

٩٥٣٠٤٢٧٢/ ف٠٩١١٤٥٨٢٢١٩

گلبهار 
٢٠٠ متر زمين ١٠٠ متر بنا
 ٣ نبش ٢۵٠ متر اسکلت 

٣٨٣٢٦٣٦٣-٠٩١٥٧٦٣١٢٩٢
٩٥٢٩٨٢٣٣/ ش

خر�د و فروش خانه

٩٥٢٩٥٥٧١/ق

٩٥٢٩٠٧١٢/ م

٩٥٢٨١٣٣٨/ ف


