
سه شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٦
٣٥

امامت 
١۶٠متر فول ۴٣٠م  بی واسطه 

٩٥٣٤٢٣٢٣/ ف٠٩١٥٨٩٨١٨٦١

دانشجو
١۵٠ متر صفر فول

ميرى ٠٩١٥٨٠٨١٨١٠
٩٥٣٥١٦٩٤/ ف

باهنر 
 ۵ واحد ١٧٠مترى فول لوکس 

استثنایی بی واسطه
غفورى ٠٩١٥٦٦١٧٠٢١ 

٩٥٣٥٢١١٥/ ب

امامت 
آپارتمان ها لو+س

 را از ما بخواهيد
١۵٠ تا ٣۵٠ متر

شایان - معتکف
٠٩١٢٤١٨١٠١٣ 

٩٥٣٤٥١٩٥/ ل

اوا�ل هاشميه
١٨٠متر نوساز مشرف به باغ 

متریال اروپایی
حسن زاده ٠٩١٥٥٠٦٤٧١٥

٩٥٣٤٧٤٠٠/ د

هاشميه ٢٠
١٧۵متر طبقه دوم ٨ سال ساخت 
سراميک MDF کاغذ تک واحدى 

۴۴٠م      ٠٩١٥٠٤٠٠٤١١
٩٥٣٥١٩٩٥/ ف

گلشن
٢١٠مترى، فوق العاده لوکس، 

نقدى یا معاوضه بی واسطه 
حسينی ٠٩١٩٠٢٢٧١٥٣

٩٥٣٤٧٣٠١/ د

سيد مرتض� ٨
١۵٢ متر طبقه 
دوم ۴ واحدى 

لوکس
٠٩١٥٥٠٨٨٢٥٤

٩٥٣٥١٧٦٥/ ف

هاشميه١٢
متر   ١٨٠ ساخت  ١٠سال  آپارتمان 
جنوبی داراى مجموعه آبی فول امکانات
بدون واسطه ٠٩١٥٦٤٣٠٠٥٤

٩٥٣٤٠٤٣٨/ ف

حافظيه ١٣
١۵۶ متر، طبقه ٣ فول، تک واحدى 

نقشه و نور عالی- بی واسطه 
٩٥٣٤٩٤٤٦/ پ٠٩١٥١٠٩٣١٨٨

 هاشميه
 صارم� 

 ١٨٠متر ٣خوابه ، تک واحدى
زیر قيمت منطقه ، بی واسطه 

هيراد ٣٨٧٠٤٧٢٤  
 ٠٩١٥٤٣٩٦٦١٠

٩٥٣٥٢٢١٨/ ب

فروش آپارتمان صفر 
١٧۵ متر، سه خوابه، فول، لوکس
 طبقه پنجم، واقع در خيام جنوبی 

٩٥٣٥١٥٩٥/ م٠٩١٥١١٣٥٩٣٤

 صياد شيراز
١٧۵ متر طبقه اول ٨ واحدى 
امکانات فول ۴سال فی ۴٣٧ م

بی واسطه ٠٩١٥٥٢٢١٠٠٨
٩٥٣٥١٩٦١/ ف

باهنر- هاشميه
ویالیی وآپارتمان 

شمارانقداخریداریم
٩٥٣٢٦٨٦٤/ پ٠٩١٥١١٠٩٨٩١

 ز�باشهر
 سه خواب-صفر

لوکس-فقط ۴٨٠ م

مداح-مسعودى

٠٩١٥٤٠٥٨٠٠١ 

٩٥٣٥٢١٣٨/ ب

دانشجو
آپارتمان ١۴٠ تا ١٨٠ مترى

 فول امکانات      ٣٨٩٢٢٥٥٧
اکبرى   ٠٩١٥٦٠٠٩٣٧٩

٩٥٣٥١٥٧٦/ ل

فرامرز -مهد
طبقه  نوساز  امکانات  فول  متر   ٢٠٠
اول گرمایش از کف فی مترى ٣,۶٠٠ م

٠٩١٥٣١٤٨٢٩٩
٩٥٣٥١٥٣١/ ف

 ١٧ قاسم آباد راز
١۶١ متر صفر فول 

٠٩١٥٣١٠٩٣٨٥
٩٥٣٤٨٩٥١/ ر

باهنر  
 ١٩٠ متر فول تک واحدى لوکس 

٩٥٣٣٦٣٣٩/ ب٠٩١٥٠٠٤٤٠٠٦ 

امامت
١۵٠ متر صفر با 

متریال عالی خرید و 
فروش آپارتمان نقدا  

 ٠٩١٥٨٩٨١٨٦١کرمانی
٩٥٢٨٣٢٤٧/ پ٣٦٠٦٩٠٠٢

فرامرز
١٧۵ متر طبقه اول جنوبی

 با آسانسور خوش نقشه فی ۵٠٠ م
٠٩١٥٢٠٠٠٩٦٥

٩٥٣٥١٥١٠/ ف

فروش 
آپارتمان 

پنت هاوس
دوبلکس
٢٨٠متر
۴خواب

خيابان کوهسنگی
 ٠٩١٥٥٠٠٨٧٩٢

نقد و اقساط
٩٥٣٤٨٧٩٢/ ق

 امامت
 نزد�L پارx ملت 
 ١٧٢متر ٣خواب 

نوساز 
چوبکارى، هواساز

خوش نقشه
۵ واحدى 

طبقه ٣
٠٩١٥٦١٨٣٢٣٠ 

مداح -حسينی
٩٥٣٤٦٥١٦/ ب

اوا�ل هاشميه 
٢١٠ متر، صفر 

فول امکانات 
قيمت استثنایی 

بی واسطه آتا
٠٩١٥٥٢١٩٩٧٢

٩٥٣٥٠١٣٥/ پ

بهتر�ن انتخاب 
سجاد، ملک آباد

 ١۵٠ متر و ٣۵٠ متر
 متفاوت در منطقه 

٠٩١٥٥٠٠٨٧٩٢
٩٥٣٠٧٦٧٨/ ف

هاشميه
١۶٠متر، تک واحدى، تک سرام 
هایگلس،  شيک، قيمت استثنایی

بی واسطه ٠٩١٥٥٢٠٢٩٥٢
٩٥٣٤٩٣٠٨/ پ

٩٥٣٥١١٧٩/ ف

باهنر ٤ 
-بازسازى کامل

-١٧٠ متر طبقه اول
مترى ٣,٨٠٠ م 

٠٩١٥٥١٢٧٣١٢

عمارت� خاص 
٣٠٠متر

مشاعات بی نظير 
قيمت باور نکردنی

٠٩١٥٧٢٥٨٠٣٠
سجادى احمدآباد

٩٥٣٤٥٤٦٠/ ف

صارم�-ا+از�ون 
٢٠٠متر،فوق العاده شيک

با متریال اروپایی  ، بی واسطه 
٩٥٣٤٧٠٥١/ پ٠٩١٥٥١٧٥٦٠١

الدن ١٦
١۵٠ متر ، طبقات اول و چهارم  

۵ طبقه ، ۵واحد ، ٣ خواب ، صفر  
شمالی ، آسانسور ، پارکينگ  

هایگلس ، تراس ، پکيج 
 بی واسطه ، فی ٣۶۵ م

٠٩١٥١٠٠١٠٦٠-٣٥٠٩٨٠٨٠
٩٥٣٤٨٦٣٤/ ل

هنرستان - فروش فور
واحدهاى ٣خوابه و ۴خواب صفر 

فول امکانات با قيمت استثنایی
٠٩١٥٢٢٢٢١٨٨

٩٥٣٥١٤٥٣/ ف

هاشميه٩١
١٨٠متر، ٣طبقه، ٣واحد صفر 

٣نبش، نور عالی ،بی واسطه
٩٥٣٤٩٤٣٧/ پ٠٩١٥١٠٩٣١٨٨

 آپارتمان ال+چر
٢٠۵متر

 با متریال مدرن اروپایی 
درمنطقه اصيل نشين

 فارغ التحصيالن
عرفان

٠٩١٥١٠٨٢٤٨١
٩٥٣٤٦٢٢٦/ پ

١٧٠ متر- امامت 
٣خواب فول

٠٩١٢٢٧٥٢٤٨١
٩٥٣٥١٢١٣/ ر

شهرx ارمغان 
آپارتمان ١٧٠ متر دوبلکس 

فوق العاده شيک 
٠٩٣٣٧٥٧٧٠٤٧

٩٥٣٤٩٨٢٨/ ف

گلشن
١٧٠مترى،لوکس،٧۵٠م  

صارمی،١۵٠متر،لوکس،۵٠٠م
گرگانی ٠٩١٥١٦٧٣٣٥٣

٩٥٣٥١٧٢٢/ پ

ملL آباد- نسترن
حدود ١٧٠متر- لوکس 

جنوبی -تک واحدى 
٩٥٣٥٠٦٤٢/ پ٠٩١٥٣٢٥٧٢٢٣

گلشن
١٨٠متردرحال ساخت

 داراى استخر سوناجکوزى 
سالن بدنسازى 

زیرفی کارشناسی
بهرامی ٠٩١٥٢٠٠٥٠٥٦

٩٥٣٤٧٢٣٣/ د٣٨٨٢٢٠٢٣

٩٥٣٥١٤٢٠/ ف

فروش آپارتمان
امامت ١۶۴ متر جنوبی فول طبقه دو 

۵ واحدى ٣سال ساخت ۴۶٠ م
٠٩١٥٥٠٥٠٤١٠

 آزادشهر
 سه واحد لوکس

سه خواب
٠٩١٥٤٠٥٨٠٠١ 

مداح-مسعودى
٩٥٣٥٢١٣٥/ ب

 هاشميه 
 ٢٣٠متر فول امکانات صفر ٣خواب 
طبقه ۴ موارد مشابه موجود ۶٧٠م 

٠٩١٥٤٠٥٠٢٣٦ نورى
٩٥٣٥٢١١١/ ب

فرامرز زوج-٣ واحد ٢٠٠ 
مترى نزدیک حاشيه صفر فول 

امکانات فروش یا معاوضه 
بی واسطه ٠٩١٥٢٠٠٠٧٣٥

٩٥٣٣٦٠١٨/ ف

 سجاد- معاوضه
 آپارتمان ٣٢٠مترى صفر فول 

امکانات آپارتمان +نقدى بی واسطه
٠٩١٥٠٠٩١٥٠٨ اميدوار 

٩٥٣٣٨٠٤٣/ ق

 سجاد گال�ل 
 ٣۵٠متر فوق لوکس و شيک

 ۴خواب، روف گاردن، بی واسطه 
٠٩١٥٩٥٩٩٣٠٠ فرمانيه 

٩٥٣٤٩٥٥٨/ ب

هنرستان 
١۵۵متر

نوساز،شيک ، تک واحدى
۵۵٠م ، بی واسطه 

٠٩١٥٨٠١٠٤٨٠
٩٥٣٤٨٥٣٧/ پ

فرامرزعباس�
٢۵٠ متر - ۴ واحدى  متریال عالی

٠٩١٥١١٠٢٥٤٥ افشين
٩٥٢٥٦٦٨٠/ ف

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

بيواسطه  ٠٩١٥٧١٨٢٠٤٢
٩٥١٦٧٨٩٩/ ق

فروش آپارتمان
از ١٧٠ تا ٣۴٠ متر احمدآباد 

وکيل آباد حکيم نظامی
٩٥٣٤٨٨٢٩/ ف٠٩١٥٢١٥٦٠٠١

آپارتمان فروش� 
١٨٠ متر - ٣ خواب 

قدس ١٣ پالک ۶٢
٣٧٦٦٣٥١٣

٩٥٣٥١٩٣٦/ ف

ا+از�ون 
هنرستان 

١۵٠ متر سوپر لوکس 
نوساز بدون واسطه

 فی ۴٧٠م 
٠٩١٥٨١٥٥٠٩٩

٩٥٣٥٢٠٢٢/ ف

هاشميه ٨ 
٢٠٠ متر ،همکف، فول، وان ،جکوزى 

استثنایی ٧٣٠ م( بدون واسطه)
٩٥٣٤٩٤٥٠/ پ٠٩١٥١٠٩٣١٨٨

سامانيه 
ز�ر ف� 

١۶١متر صفر فوق العاده 
لوکس ۶واحدى طبقه۵ 

مترى ۴,۶٠٠
بيواسطه ٠٩١٥٣٠٠٢٧٧٠ 

٩٥٣٥١١٥٠/ ق

 خر�دار�م 
 ویالیی ٢۵٠مترى 

با ٣طبقه بنا
 زیر ۵سال ساخت
 در محدوده هاى
 ملک آباد(گویا) 
باهنر، احمدآباد، 
اوایل وکيل آباد 

درمناطق تراکم کم
 با تردد پایين

٠٩١٥٥٢٣٤٤٥٤ 
٩٥٣٤٩٥٦٠/ ب

خر�دار�م
ویالیی، ٢۵٠مترى ، محدوده 

امامت ، وکيل آباد ، فرامرز
٠٩١٥١٠٩٧٨٠٦

٩٥٣٥١٢٧٥/ ق

خيام ٦٣ پرد�س 
زیرفی ١۶٠ متر زمين ٣٩٠ متر 

بنا بسيارشيک
٠٩٠٣٥٧٥٤٥١٧

٩٥٣٥١٩٥٦/ ف

اوا�ل ا�رج ميرزا
٢۵٠متر،تراکم کم،شمالی و جنوبی 

١/٢۵٠ميليارد،نقدى و معاوضه
گرگانی ٠٩١٥١٦٧٣٣٥٣

٩٥٣٥١٧٠١/ پ

رضاشهر ابتدا بلوار رضو
٣۶٠متر زمين حاشيه بلوار ٢٣ 

متر حاشيه با پروانه قيمت 
٠٩١١٦٧٦٨١٠٠استثنایی

٩٥٣٥١٣٠٥/ ق

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

معامله آگاهانه و منصفانه
گل نرگس     ٥٠-٣٨٥٣٢٢٤٠

٩٥١٨٠٨٨٤/ م

آب�وه ت�تم 
فروشنده واقعی  

ویالیی نقلی 
٩٣ مترى بازسازى 

شده ششدانگ
٠٩٠١١٢٧١٠٤٢

٩٥٣٤٣٤٤٧/ ق

قاسم آباد چهارراه مخابرات
٢١٠متر عرصه ٢٧٠ متر در٢طبقه 

(٣ نبش ۶٠٠م) بی واسطه

٩٥٣٤٩٤٨١/ پ٠٩١٥١٠٩٣١٨٨

باهنر-+وثر
٢۵٠متر تراکم متوسط

 نقدى ویامعاوضه بی واسطه
٩٥٣٤٧٣٧٢/ د٠٩٣٦١٤٧٩٣٧٦

و�ال فروش� �ا معاوضه با ماشين 
در بهترین موقعيت چاهشک با 

امتيازات کامل سند ملکی
٠٩١٥١١٠٤٢٠١

٩٥٣٥٢٠٦٣/ ف

 فلسطين 
 ١١۴متر ٩متر حاشيه تراکم متوسط 
جنوبی ١٨٠متر بنا در دوطبقه ٧۵٠م

٩٥٣٤٩٥٨٩/ م٠٩١٥٣١١١٦٢١ 

سيدرض�
٢۵٠مترشمالی زیاد 

نقد یا معاوضه 
با ٣واحدى آپارتمان 
تاسقف ١/۵ميليارد

 لطفا بی واسطه
ميرزائی٠٩٣٥٧٣٦٢٦٣٢

٩٥٣٤٧٢٩٩/ د

رضاشهر-رضو
منزل ویالئی ،٢۵٠متر

فروش یا معاوضه 
٩٥٣٥١٤٩٩/ پ٠٩١٥٦٦٠٥٤٥٢

اوا�ل هاشميه 
٢۶٠متر زمين، 

شمالی
 حدود ۶٠٠متر بنا 

تریبلکس
 با مجموعه آبی

 فول، شيک،
 بی واسطه 

اکبرى ٠٩٣٦٠٤١٣٩٨٢
٩٥٣٤٧١٦٩/ د

مل�� ٢ ممر واقع در حاشيه بلوار 
طبرسی اول بين طبرسی ۶٠ و ۶٢ با 

٢٧ متر تجارى به فروش می رسد
٠٩٣٥٣٥٨٨١٢٦

٩٥٣٥١٢٥١/ ف

٩٥٣٤٩٨٧٧/ ف

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

٠٩١٥٣١٣٦٥٣٦

دانش آموز - ٢٥٠ متر
۵١٠ متر زیربنا، شمالی تراکم 

زیاد فی ٩٢٠م بدون واسطه
٠٩١٥١٦٧٤٢٣٢

٩٥٣٥١٠٨٦/ ف

فروش و�ال��
 درمنطقه دانشجو و دانش آموز 

٢۵٠ مترى و ٢۵۵ مترى 
٠٩١٥٨١٠٠٨٠٢-٣٦٠٥٥٠٢٨

٩٥٣٥١٤٨٦/ ق

اوا�ل سيدرض�  
٢۵٠ متر تراکم زیاد شمالی 

فی ١,٣٣٠م
٠٩١٥١٠٢٩٧١٠

٩٥٣٥٢١٢٠/ ق

٩٥٣٥٠٤٩٧/ ف

اوا�ل الدن
١١۵ متر زمين ٧۵ متر زیربنا ١ خواب
 تراکم زیاد با عرض ٧,۵ متر بی واسطه

 ٣٢٠ م ٠٩١٥٧٩١٨٢٧٢

سجاد و 
ملL آباد 
٢۵٠مترى و ۵٠٠مترى 

نقدى و معاوضه 
٠٩١٩٤١٩٥٥١٩

٩٥١٠٨٠١٨/ ف

منزل و�ال��
خرید،مشارکت،معاوضه 

نيازمندیم
٩٥٣٢٦٨٥٠/ پ٠٩١٥١١٠٩٨٩١

خر�د و فروش
ویالیی،کلنگی 

عنصرى،بهار،فدائيان،امام رضا
شجاعی ٣٨٥٣٣٠٩٠

٩٥٣٤٧٦٣٣/ م

امامت ٥٤
واحد   ۴ در   ۴٠٠ ٢۵٠متربنا  زمين 

مجزا دو ممر    ٠٩١٥٦١١٦١١٢
و ٠٩١٥٥١٢٦٩٨٩

٩٥٣٥٠٣٣٨/ ر

 هاشميه 
 ٢۶۴متر جنوبی 

عرض ١١
بنا ١٨٠متر 

بازسازى 
نقد یا معاوضه 

با آپارتمان نوساز 
فقط درمحدوده 

آزادشهر
٠٩١٠٠٩٣٩٣٩٣ 

آرون
٩٥٣٤٩٥٦٢/ ب

٩٥٣٠٢٢١٦/ خ

امام خمين�،ثامن
ویالئی و کلنگی نقدا خریداریم
عليزاده          ٣٨٥٨٢١١٩

سرافرازان
 رهائ� 

١١٠ متر عرصه ٨٠ زیربنا 
سند ملکی ششدانگ 

شمالی، ماشين رو، ٢٩۵ م 
٠٩١٥٣١٦٤٨١٤

٩٥٣٤٧٢٤٥/ م

 حاشيه پيروز
٢۶٠ متر حدفاصل حافظ و هفت تير 

نقد و معاوضه بی واسطه  
ميرشاهی ٠٩١٢٢٣٧٤٨٧٦

٩٥٣٥١٨١٧/ ف

هنرستان 
٢٢٠ متر عرصه ٢ نبش ٢ طبقه بنا 
و ۵١ تجارى دائم ٩٣٠م بی واسطه 

٠٩٣٧٧٦٢٦٢٣٢
٩٥٣٥١١٩٠/ ف

حاشيه سلمان ١ سناباد
دوممر ٣٧٠ متر ٧٢ متر تجارى دائم 
جهت مدرسه، درمانگاه، پاساژ- نقدى 

٠٩١٥١١١٧٢٨٨معاوضه 
٩٥٣٤٩٢١٧/ م

و�ال�� ترا+م متوسط
سيدرض�٢٩

جنوبی، ٢۵٠متر 
زمين٣٠٠متر بنا، ٢واحد 

بازسازى، فی٩۶٠م 
بيواسطه

٠٩١٥٥٠٧٢٧٨٨
٩٥٣٥١٦٥٨/ ق

سجاد  آباد-   Lمل احمدآباد- 
٢۵٠ تا ٧٠٠مترى (کلنگی ) 

خریداریم 
٠٩١٥٣١٣٠٢٩١-٣٨٤٦٣٨٧٠

٩٥١٢٧٤٠٨/ ف

احمدآباد- ناصرخسرو 
بناى  متر   ١۶٠ زمين  متر   ١۵٠
نوساز فی ١ ميليارد بدون واسطه 

٠٩٣٧٥٠٣٨٠٠٨
٩٥٣٥١٢١٦/ ف

فلسطين  - فلسطين 
٢۵٠ متر تراکم متوسط کوچه ٢٠ مترى

٠٩١٥٤٤٠٣٠٣٣ کاخ
٩٥٣٤٥٤٢٨/ ف

اول امامت ١٥
ویالیی ١٧٠مترى تراکم زیاد 

دوبلکس، بازسازى فی: ٨٣٠ ميليون
٠٩١٥٣١١٥٣٨٥

٩٥٣٤٩٩١٣/ ق

امامت تا دانشجو
ویالیی شما را نقدا خریداریم 

عمارت قربانيان
٣٦٠٧٦٦٠٠

٩٥٣٤٩٠٦٩/ ل

اقبال ١٠
دو نبش تراکم متوسط ۶ سقف پروانه 
هر سقف ١٧٠ متر زیر بنا فقط فروش 

١ ميليارد ٠٩١٥٥١٧٩٧١٧
٩٥٣٤٧٢٦٨/ ف

فروش منزل مس�ون� 
متراژ ٢٣٠ مترمربع شمالی ٢٠٠ متر 
کامل  امتيازات  ششدانگ  سند  بنا 

٠٩١٥٥٠٥٧٨٦١آزادى ٩١
٩٥٣٣٢٦٠٣/ م

خر�د و فروش خانه

٩٥١٨٣٠٢٣/ م


