
سه شنبه ١٧ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩١
٣٦

احمدآباد و باب= 
و محدوده 
١٧٠ متر لوکس
 طبقه ۴، ۶٨٠ م 

١٧۵ متر لوکس، ٨٨٠ م 
٢٣٠ متر الکچرى
 ١,۴٠٠ ميليارد

 ١٨٠ متر، فول ، ٨٠٠ م 
٢۴٠ متر فول

 ١,١٠٠ ميليارد
 بدون واسطه 

دل آرام ٣٨٤٦٣٨٧١ 
 ٣٨٤٦٣٨٧٠

 ٠٩١٥٣١٣٠٢٩١
٩٥٣٣٢٩٤٦/ ف٠٩١٥٥٠٣٧٠٠٥

مل= آباد- گو�ا
٣۶٠ متر- صفر شيک و لوکس 

موقعيت عالی
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٥ َملک

٩٥٣٥٧٩٣٠/ ر

�فور� فور
١۶۵متر جالل لوکس بی واسطه

٩٥٣٥٣٢٣٠/ ق٠٩١٥٤٠٧٠١٩٨

بلوار سجاد- بزرگمهر 
واحدهاى ١٨٠ مترى صفر 

٣ خوابه و ١٣٠ متر
 ٢ خوابه فوق لوکس 

نگهبانی ٢۴ ساعته
 بی واسطه 

٠٩٣٧٤٨٢٤٩٥٧کيانی
٩٥٣٥٧٩٩٠/ ب

 امامت 
منحصر به فرد 

 اکازیون منطقه 
صفر، بی نقص

زیر قيمت 
٠٩١٥٥١٤٨١٦٧ 

مداح -کریم پور
٩٥٣٥٦٩٣٤/ ب

جالل ٣٧ - ١٦٥متر 
طبقه ٣ نوساز فول معاوضه با 
کوچکتر یا شرایطی فی ۵٢٠ م 

٠٩١٥١١٧٧٤٩٨
٩٥٣٥٥٦١٤/ ق

حKيم نظام� - صياد
حکيم ١٨٠ متر یکسال ساخت 

صياد ١١٠ و ١۵٠ مترى صفر ۵٠ م 
وام  ٠٩١٥٥٢٣٠٤٦٧مالک 

٩٥٣٥٤٥٩٥/ م

 ز�باشهر- آزادشهر 

ا�رج ميرزا 
 بهترین ٣خواب هاى منطقه 

 ٠٩١٥٢٠٧٧٧٢٠
مداح-کرمانی

٩٥٣٥٦٩٣٢/ ب                                                   

اوا�ل جالل
١۶٠ متر ، طبقه اول،فوق لوکس 

فی ۶٠٠ م ، بی واسطه
٠٩١٥٦٤٤٠٠٥٤

٩٥٣٥٤٩٧٩/ ل

 امامت 
 صفر

٢٢٠متر، فول امکانات 
فوق العاده 

زیر فی 

٠٩١٥٦٨٩٨١٠٠ 
مداح -دولت

٩٥٣٥٦٩٤٠/ ب

فارغ التحصيالن 
٢٠٠ متر فول لوکس 

تک واحدى بدون واسطه 
٠٩١٢٨٤٤٢٨٣٣

٩٥٣٥٧٢٤٥/ ف

امامت
١۵٠ متر ،صفر، فول
 آپارتمان شمارا نقدًا خریداریم

٠٩١٥٨٩٨١٨٦١کرمانی
٣٦٠٦٩٠٠٢

٩٥٢٨٣٢٤٧/ پ

فروش�
آپارتمان ١۵۵ مترى

 الدن یک، سه واحدى
سراميک، ام دى اف 
زیرمين ۵١ مترى، 

حياط ١٢٠ مترى ، پارکينگ 
٠٩١٥٥١٣١٨٦٦
٠٩١٥١١٠٦٠٨٠
٠٩٣٧٢٩٢٧٣٤٨

٩٥٣٥٨٠١٩/ ق

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

هاشميه
٢١٠مترى صفر 

فوق العاده لوکس بی واسطه
٠٩١٩٠٢٢٧١٥٣حسينی

٩٥٣٥٣٩٧٨/ د

فرهاد 
١٧٧ متر طبقه پنجم  تک واحدى 

فول امکانات بدون واسطه
٩٥٣٥٣٢٣٥/ ق٠٩١٥٥٠٨٣٣٤٠

 فرامرز ٢٥
 ١٨٠مترى، نوساز، پارکت، هایگلس، 

کاغذ، شيک (بی واسطه ) فی ۵٢٠م
٩٥٣٥٥٤٥٣/ م ٠٩١٥٢٤٦١٢٤٤

اوا�ل ٧ تير - ١٧٠ متر
آپارتمان صفر متریال اروپایی بسيار 

شيک فروش به علت مسافرت
٠٩١٥٩٧٢٦٧٨٦ بی واسطه 

٩٥٣٥٧٩٧٧/ ب

و�ال�� ٤٨١ متر قد�م� ساز 
در سجاد فروش یا معاوضه

 در محدوده وکيل آباد 
٠٩٢١١٤٢٩٨٩٣

٩٥٣٥٧٣٥٦/ ف

جالل
 ( فرهنگ)

٢۵٠متر زمين، جنوبی، 
٢ طبقه بنا، تراکم زیاد، 

فروش یا معاوضه 
اسدى ٠٩١٥٢٤٠٠٥٣٣

٩٥٣٥٣٩٣٤/ د

3وثر ١ 
فروش فورى ٢۵٠ مترى با ٢ طبقه 

بنا- تخليه ١/٣٠٠ميليارد
٩٥٣٥٧٦٩٣/ پگرگانی ٠٩١٥١٠٢٤٧٧٣

به مواردفروش� شما 
سر�عانيازمندوخر�دار�م

آپارتمان، ویالیی ،زمين 
سيدرضی، دانش آموز 

دانشجو،قاسم آباد
اماميه، الهيه، سپاد

صفی آباد،جلدک
 بی واسطه

فرزان ٣٦٦١٧٧٧٥ 
٠٩١٥٣١٥٠٢٢٧

٩٥٣٣٩٤٩٤/ پ

امامت تا دانشجو
ویالیی شما را نقدا خریداریم 

عمارت قربانيان
٣٦٠٧٦٦٠٠

٩٥٣٤٩٠٦٩/ ل

٢٨٩ متر زمين
در ١۵٠٠ متر بنا ۶ واحد ٧۵ 
مترى و ۶ واحد  ١١٠ مترى و 
انبارى سند ششدانگ ملکی 
با لوازم کامل به فروش می 

رسد مترى ٢,۵٠٠ م 
٠٩١٥٤٧٥٠٧٢١

٩٥٣٥٤٨٥١/ ف

و�ال�� ٦دانگ ١٨٠متر مناسب
جهت ساخت بخشی از کارهاى پروانه 

انجام شده ادیب جنوبی قاسم آباد
فی ۵۶٠م    ٠٩٣٣٩٠٩١٣٦١

٩٥٣٥٧٨٣٦/ ق

سجاد و 
مل= آباد 
٢۵٠مترى و ۵٠٠مترى 

نقدى و معاوضه 
٠٩١٩٤١٩٥٥١٩

٩٥١٠٨٠١٨/ ف

خر�د و فروش
ویالیی،کلنگی 

عنصرى،بهار،فدائيان،امام رضا
شجاعی ٣٨٥٣٣٠٩٠

٩٥٣٤٧٦٣٣/ م

فلسطين
١١۴متر با ٩ متر حاشيه تراکم متوسط 
جنوبی ١٨٠متر بنا در دو طبقه ٧۵٠م

٩٥٣٥٨٠٢٧/ م٠٩١٥٣١١١٦٢١

�فور� فور
٢۵٠متر جالل بی واسطه

٩٥٣٥٣٢٢٠/ ق٠٩١٥٤٠٧٠١٩٨

سجاد  آباد-  مل=  احمدآباد- 
٢۵٠ تا ٧٠٠مترى (کلنگی ) 

خریداریم 
٠٩١٥٣١٣٠٢٩١-٣٨٤٦٣٨٧٠

٩٥١٢٧٤٠٨/ ف

٢٥٠ متر� - عدل خمين�
بنا ۴٠٠ متر ٣ واحد مستقل 
قيمت یک ميليارد و دویست

٠٩١٥٥١٤١٢٣٢
٩٥٣٥٧٠٨٢/ ر

 باهنر
 ٢۵٠متر تراکم متوسط 

نقدى و معاوضه
زعفرانيه  ٠٩١٥٤١٩٨٧٣٩ 

٩٥٣٥٥٤٣٤/ ب

منزل و�ال��
خرید،مشارکت،معاوضه 

نيازمندیم
٩٥٣٢٦٨٥٠/ پ٠٩١٥١١٠٩٨٩١

 امامت 
 ٢۵٠مترى 
تراکم زیاد 

٠٩١٥٦٨٩٨١٠٠ 
مداح -دولت

٩٥٣٥٦٩٣٧/ ب

دانشجو١٧
٩٠٠م متوسط اکازیون
٢۵۵متر شمالی ١۵٠متربنا

قابل سکونت بی واسطه

٠٩١٥١١٤٢٢٠٧
٩٥٢١٦٥٢٧/ ق

 مشاور و مال= محترم
شرکت ساختمانی گدار در 
نظر دارد در تکميل پروژه 

هاى ساختمانی نيمه تمام شما 
مشارکت نماید. لطفا براى 

کسب اطالعات بيشتر تماس 
حاصل فرمایيد.

٠٩١٥١٠٨٧٩٢٣ 
٩٥٣٤٧٨٦٧/ د

دانش آموز
٢۵۵ متر ۶ سقف پروانه 

آماده جهت ساخت 
فقط سازنده بدون واسطه
 ٢-٣٦٠١٦٠٢٠

٠٩١٥٣٠٣٣٧٩٣
٩٥٣٥٧٧٦٣/ ف

اوا�ل سرافرازان 
 ٢٨×١٠ زیاد  تراکم  مترى   ٢٨٠
معاوضه فروش بی واسطه ٨۵٠ م 

٠٩٣٨١٦٣٨٠٠٧علوى 
٩٥٣٥٧٩٧٦/ ب

مل= آباد- بزرگمهر
٢۵٠ متر- موقعيت عالی براى ساخت

٠٩١٥٠٧٠١٠٠٣ َملک
٩٥٣٥٧٩٢٦/ ر

 �فروش فور
ملک ١٢٠٠ مترى ٢ ممر 

سناباد ١٢
٩٥٣٥١٦٧٩/ م٠٩٣٠٨٨٠٥٧٥٧

بلوارمعلم-قانع١٦
١٢۵ متر زمين ٢۵×۵ جنوبی 

١٧٠ متر زیربنا در ٢ طبقه 
مستقل ، ۶ دانگ ملکی 

خيابان ٢٠ مترى ، سراميک 
MDF ،بی واسطه،فی ۴١٠ م

٠٩١٥١٠٠١٠٦٠
٩٥٣٥٦٨٠٢/ ل٣٥٠٩٩٠٩٠

و�ال��
١٧٥متر

٢طبقه،سه راه اندیشه
فول،لوکس

٠٩١٥٠٥٤٨٤٧٤
٩٥٣٥٢٨٧٧/ پ

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

معامله آگاهانه و منصفانه
گل نرگس     ٥٠-٣٨٥٣٢٢٤٠

٩٥١٨٠٨٨٤/ م

و�ال��
مدرس قبل فرهنگ

تراکم زیاد 
بی واسطه

شایان-معتکف
٠٩١٢٤١٨١٠١٣ 

٩٥٣٤٥١٩٥/ ل

امامت ٥٤
واحد   ۴ در   ۴٠٠ ٢۵٠متربنا  زمين 

مجزا دو ممر    ٠٩١٥٦١١٦١١٢
و ٠٩١٥٥١٢٦٩٨٩

٩٥٣٥٠٣٣٨/ ر

اول دانشجو
٢۵۵ متر ششدانگ  بی واسطه 

فورى 
٩٥٣٥٧٧١٠/ ف٠٩١٥٢٥٢٥٥٤٥

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

١ ميليارد ٠٩١٥٥١٧٩٧١٧
٩٥٣٤٧٢٦٨/ ف

3و� سيد� -قائم
ویالیی ٢٢۵متر- دوطبقه شمالی 

زیربنا هر طبقه ١٠٠متر- فی۴٧٠م
٠٩١٥٠٤٦٢٢٣٠

٩٥٣٥٧١٦٢/ ق

توس ٦٥
خانه ۶٢ مترى ٣٧ م ۵٠ مترى 

٣٢ م ۴٠ مترى ٢۵ م 
٩٥٣٥٦٠٥٦/ ف٠٩١٠٥٧٨٨٤٩٠

فKور� ٦٢ - و�ال�� استثنا��
قابل نشيمن طبقه اول ١٣٨ متر 

طبقه دوم ١۴٨ متر 
٠٩١٥١٠٩١١٥٦

٩٥٣٥٤٧٥٦/ م

سرافرازان
 رهائ� 

١١٠ متر عرصه ٨٠ زیربنا 
سند ملکی ششدانگ 

شمالی، ماشين رو، ٢٩۵ م 
٠٩١٥٣١٦٤٨١٤

٩٥٣٥٤٥٥٤/ م

جالل آل احمد ٥٤ 
٢۵٠ متر زمين ٢۵٠ بنا در٢ 

طبقه از همکف تراکم کم ٢ ممر 
٠٩١٥٨٨٢٣٤٦٩

٩٥٣٣١٨٩١/ ف

فروش �ا معاوضه 
منزل 3لنگ�

١٩٨,۵ متر داراى پروانه ۶سقف 
٨ متر حاشيه دانش غربی ٧ 

متقاضی با آپارتمان  نوساز
 در محدوده سعدآباد
 آبکوه مطهرى جنوبی

٠٩١٥١٠٦٨٦٤٣
٩٥٣٥٧٥٣١/ ف

 ٧ �امام رضا - عنصر
 ویالیی ٢٨۴ متر 

٩٥٣٥٥٢٤٦/ م٠٩١٥٥٠٧٥٠٤٤ 

�بهمن- فروش فور
۶٠متر- ١خواب- مرتب 

امتيازات کامل-تماس ٩الی٢١
٠٩٣٠٧٣٢١٩٩٦-٣٢٥٠٤٠١١ 

٩٥٣٥٤٩٥٦/ ق

احمدآباد 
٣٠٠ متر یک طبقه بنا 

فروش و تهاتر تراکم کم 
٠٩١٥٨٠٠٨٨٤٠بی واسطه

٩٥٣٥٧١٦٣/ ف

هاشميه 
مترى   ١۴٠ واحد   ۴ متر   ٢١٠
سفت کارى شده داراى گواهی 
و  شهردارى  از  خالف  عدم 
داراى  و  کامل  حساب  تسویه 

وام ٣۵٠ ميليونی مشارکت 
٠٩١٥٢٠٣٨٣٠٠

٩٥٣٥٧٩٨٣/ ب

حاشيه سجاد
۴۵٠متر تراکم متوسط

یوسفی٠٩١٥١١١٥٨٠١
٩٥٣٥٣٩٥٠/ د

٩٥٣٤٩٨٧٧/ ف

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

٠٩١٥٣١٣٦٥٣٦

حاشيه خيابان خرمشهر
٩٠ متر تجارى دایم فروش 

معاوضه با مسکونی
٣٨٥٣٢٤٣٢-٠٩١٥٥١٢٠٥٦٩

٩٥٣٥٣٤٢٢/ ق

٩٥٣٠٢٢١٦/ خ

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

 ١٤ �صيادشيراز
 ٢٠۶متر تراکم متوسط عرض ١٢ 

٧٨متر تجارى دائم ٧۶٠م نقد
٩٥٣٥٧٠٩٩/ م٠٩٣٩١٤٠٣١٢٢ 

فول امKانات نوساز طبقه اول
بسيار  اول  طبقه  ٣خوابه  ١۵٧متر   
٣۶۵م  سنددار  نقشه  خوش  و  شيک 

 ٠٩١٥٠٠١١٤٨٩عبدالمطلب۵٨
٩٥٣٥٧١٣٢/ م

آبKوه- ا�رج
ویالئی قابل سکونت 

١٢۵متر زمين 
بازسازى شده

 ٢٢۵ مترزیربنا در ٣طبقه 
بدون واسطه 

٠٩١٥٣١٣٤٠٠٦
٩٥٣٥٠٤١٤/ ق

هاشميه ٤٤ (فراز ٣) 
٢٠٣متر ، ویو عالی تراکم متوسط، 

نقدى یا معاوضه با آپارتمان مصرف 
کننده      ٠٩١٥٥١٦٣٨٩١

٩٥٣٥٣٩٣٩/ ف

فروش فور� فرامرز عباس�
٩٠٠ متر بنا در ۵ واحد صفر 

بدون واسطه ، ٣/٢٠٠ ميليارد
٠٩١٥٥٥٧٢٠٣٣

٩٥٣٥٥٠١٦/ ل

�انور
رود�3
۵١٠ متر 

شمالی و جنوبی
٠٩١٥٥١٧٥٦٠١

٩٥٣٥٦٨٦٧/ پ

زمين- سند ت= برگ-بعد از بلوار
هزار   ۵٠ مترى  مهدیه  و  الهيه 

٠٩١٥٨٨٢٧٣٦٩تومان به باال
٠٩١٥٤٠٢٧٨٢٩

٩٥٣٥٥٣٨١/ م

طرقبه شاند�ز
در  معاوضه  و  زمين  ویال،   ، باغ 
اراضی زعفرانيه،الماس کاران

 دهنو ، درخت بيد،مدرس ٢۵ 
سوارکارى، حسين آباد و 
حومه موج هاى خروشان 

از ٢٠ م به باال
فخيم زاده ٠٩١٥٤٤٤٤٧٨٩ 
خوش زاد   ٠٩١٥٤٤٤٤٠٠٣

٩٥٢٩٦٦٨٥/ ل

زمين فروش�
۴٣٠ متر

 ابعاد ١٠×۴٣ 
بتن ریزى شده
 پروانه ساخت

 انتهاى بلوار ميامی مهدى آباد
٠٩٣٣٥١٣٥٥١٠

٩٥٣٥٧٩٠٣/ ف

 الهيه
 سپاد

زمين تخصص ماست
٠٩١٥١٠٠٤٤٢٦

٩٥١٧٠٠٦٢/ ق

٩٥٣٣٦٨٩٥/ پ

و�الشهر
 فروهر

زعفرانيه ،کاخ، نياوران، پشت 
هتل، جاده باال، وحيدیه ،حصار 
گلستان، طرقبه، اسب دوانی 

دانشگاه، الماس کاران درخت بيد 
٠٩١٥٣١٠٨٢٦٢

زمين ٣٦٤ متر مربع
(١۴۴ متر تجارى) واقع در امام خمينی 
٨٨  سر ٢نبش ٠٩١٥٥١٥٧٠١٤

٠٩١٥٣٠١٢٧١٦   
٩٥٣٥٢٦٠٣/ ف

٩٥٣٣٩٥٩٢/ خ

شاند�ز 
خر�د و فروش

 زمين، باغ ، ویال
قانع ٠٩١٥٣١١٩١٨٣

اراض� الهيه 
نقدا خریداریم بدون واسطه

 فقط مالک، سپاد -الهيه- اماميه
٠٩٣٨٥٠٥٥٧٤٧-٣٥٢٤٠٠٤٧

٩٥٣٥٣٣٥٩/ ف

٩٥٣٢٥٣١٢/ ف

الهيه - سپاد
بورس زمينهاى مسکونی، تجارى  

پذیرش و واگذارى - کاندید
٠٩١٥٤٢٨٩٣٥٤-٣٥٢٤٢٠٣١

٩٥٣٥٤٣٣٢/ م

الهيه
خرید و فروش 
زمين،مسکونی،تجارى

٣٥٣١٢٠٨٥-٠٩١٥٥٠٤٦٣٠٦

٩٥٣٢٥٠٣٠/ پ

گلبهار قطعات
٢۵٠مترى،باسند ملکی و نقشه ثبتی 
با تمام امکانات دولتی از ، ام الی ۵م

٠٩١٥٦٢٦٢٥٨١

گلبهار
قطعات ٢۵٠ مترى با سند ملکی و 

نقشه ثبتی از ١م الی ٣م
٠٩٩٠١٥٤٦٧١٠

٩٥٣٥٤٣٩١/ ف

هاشميه ٨٥
زمين ٢٠٠ متر

 فروش یا معاوضه با آپارتمان 
٠٩١٢٢١٦٦٦٩١

٩٥٣٥٥٠٢٣/ ر

الهيه- سپاد 
صفی آباد، جلدک، چاهشک، 

جهاد، خرید و فروش 
٩٥٣٣٢١٩٤/ ف٠٩١٥٨١١٥٤٩٢

٣٠٠ متر زمين 
ششدانگ ملکی سند دار 

سجادیه ۶٧، تقویه ١٢  - ١٧٠ م 
٩٥٣٥٥٨٩٧/ ر٠٩١٥٣١٥٧٧٥٨

٤٤٠ متر سوران ٣٠ م 
١٠٠٠ متر 3اهو ٣٠ م 

١٠٠٠ متر رضوان ١٠٠ م   معاوضه
٠٩١٥٢٠٦٢٧١٢ با خودرو 

٩٥٣٥٤٦٢١/ م

٣٠٠ متر زمين حاشيه آبKوه
حدفاصل ارم و چهارراه کالهدوز 

مناسب تجارى سازى
٠٩١٥٣٠٠٢٠٧٢

٩٥٣٥٠٧٧٥/ ف

زمين فروش�
اراضی سيدان پيچ ساغروان، 

١٨٢٠ متر، دور دیوار
٩٥٣٥٧٦٣٨/ ر٠٩١٥٧٠٢٨٦٩٢

٩٥٣١٧٤٧٠/ پ

الماس 3اران 
زعفرانيه 

ویال شهر
 درخت بيد- پاسارگاد

شاندیز- طرقبه- جاغرق 
باغ-ویال- آپارتمان 

٠٩١٥٣١٣١٣٥٢ 
 شهریارى   ٣٥٥١١١٧٥ 

 �گلبهار ٢باب تجار
 ٢۶ و ٣۶مترى بهترین مکان 

۵٠درصد نقد ۵٠درصد٢ساله
٩٥٣٤٨٨٦٦/ م٠٩٣٥٤٦٧٩٧٤٧ 

٩٥٣٤٧٤٦٢/ خ

شاند�ز
اراضی ششدانگ استاندارى 

با پروانه و امکانات و
سایر تعاونی ها
خرید و فروش

امانی ٠٩١٥٥١١٧٦٦٤ 
٠٩٠١٦٣٦٢٠٤١

خر�د و فروش خانه

زمين

٩٥١٨٣٠٢٣/ م


