
یکشنبه 13 دی 1394 ، شماره 19157
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صیاد شیرازی 19-108 متر
11 سال ساخت طبقه 3 خوش نقشه 

ششدانگ بدون آسانسور 205 م 
09159843924

94418067/ ف

امامت 
اکازیون 

لوکس ،118 متر 

09155148167 
مداح- کریم پور

94418521/ ب

سیدی، صبا 
105 متر، 2 خواب، طبقه اول، وکالتی، 
پارکینگ، آسانسور، درب برقی، فول 

امکانات 09151216575
94418303/ ف

94400097/ ف

آپارتمان فروشی
100 متری و 120 متری 2واحد 
یکجا یا تک واحدی بلوار فرودگاه
38555451-09155021258

شهیدکامیاب 13
آپارتمان فروشی   113متر 

نوساز شیک  فول امکانات
94417695/ ق09151214770

پاستور 20 
99 متر، شیک، طبقه 2، 70 متر، 

البی مستقل
09151112246

94417403/ ف

 فرامرز ، صفر 
 110متر،لوکس، بی واسطه

94402770/ م09339104644 

فرامرز - 110 متر
شیک 6 سال ساخت فول امکانات 

داخل دوربرگردان در منطقه 
آرام 09151582509

94415518/ ف

قاسم آباد -112متری 
 با دو بالکن، طبقه 3 بازسازی شده
 فی 143م یا معاوضه با آپارتمان 

09152022448 تا 200م
94417812/ م

صارمی 22
105متر طبقه 1.5 دوخوابه فروش 

یا معاوضه با احمدآباد یا سناباد
38815899-09155680132

94414838/ م

کامیاب 17 
2 خواب -105 متر فول امکانات 

سنددار صفر
09366934057

94417678/ ف

عبدالمطلب100متر
سنددارسرام  MDFپاركینگ 

168میلیون
37138233 -09159111236

94414706/ ق

سناباد 
100 متر دو سال ساخت 

نورگیر عالی لوکس
 قیمت 310 م

 بدون واسطه لطفا 
09150098001

94418230/ م

امیریه 37
سوپرلوکس 

 110 متری ، نجفی 10، ارغوان3، 
8 واحدی صفر، زمین 300 متری 
بسیار   ، ساز  مهندسی   ، جنوبی 
خوش نقشه ، سند 6 دانگ ملکی 
نما   ، مسکن  وام  م   45  ، آماده 
چوب  و  تراورتن   سنگ  ترکیب 
گرانیت،  پذیرایی  کف   ، آلمانی 
فول  کابینت   ، پارکت  ها  اتاق 
سقف   ، جادار  کمدهای   ،MDF
 UPVCها پنجره   ، نورپردازی  ها 
عالی  نورگیری  و  عریض  بسیار 
کاغذ   ، ایتالیایی  آسانسور   ،
لمسی  تصویری  آیفون   ، دیواری 
سیستم   ، گازی  کولر  سیستم   ،
آتش نشانی  هوشمند، شیرآالت 
و  رنگ   ، روالپ  درب   ، یک  درجه 
نقاشی ، تراس، انباری ، پارکینگ 
 ، ممانعت  بدون  اختصاصی 
واحدهای لوکس عالی را در تمامی 

الهیه از ما بخواهید 
حتما  دارید  خرید  قصد  اگر   (
بازدید فرمایید( مخصوص مشکل 

پسندان و زوج های جوان 

 برات پور
 09156000680

94385764/ م

ابوطالب110متر 
2خواب سرام MDF پاركینگ 

آسانسور، 127میلیون
37138232-09353763029

94414816/ ق

فروش فوری 
امیریه 37

دو نبش خوش نقشه فول امکانات
94417901/ ل09155172781

الهیه-میثاق12 
فروشی140متر6واحدی 

فوق العاده شیک فی210م
09159000086 

94410779/ ق

اواسط فرامرز 
126مترهم کف جنوبی بازسازی شده 

شیک در حد صفر 330 م 
بدون واسطه 09158180028

94416393/ ف

صدف 130 و 120متر 
سه خواب صفر 320م 

و 350م فول 
38679150-09153032474

94413927/ ر

 اول هاشمیه
 143متر، تک واحدی، فول

 دونبش، در حد صفر، سه خوابه
 09158183038 بی واسطه

94417181/ ب

صدف آپارتمان 140 متر 
 5 سال ساخت طبقه چهارم فول

 امکانات با آسانسور   

38912151-09155108630
94416026/ ف

بلوار نماز، مجتمع نیایش
 130 متر، دوخواب، طبقه 1، صفر، فول
 275 م نقد یا 124 م نقد و تحویل + 

09159819696مابقی 48 ماهه
94415159/ ب

ملک آباد - نسترن
130 متر صفر زیرفی 

94413752/ ف
09150701005 َملک

احمدآباد
ابوذر 23

120 متر ، 4 واحدی ، طبقه سوم  
2 خواب ، 2 نبش ، بسیار شیک  
MDF ، سرامیک ، فی 360 م  

بدون واسطه

 36093792
 09151184542

94412751/ ل

اول هنرستان 
 145 متر، تک واحدی، فول

 فقط خریدار، 535 م 
نوروزی   09152722888

94417121/ ب

امامت 50 
صفر- 3 خواب 

360 میلیون 
دونبش فول امکانات 
09151161282

آرون
94418519/ ب

آپارتمان 3خوابه  
 140مترمربع مجیدیه 27.1

4 واحدی دارای آسانسور
94413020/ م 09153186834

سیدی-قائم
140متر،3خواب،پارکینگ،آسانسور

حاشیه 10متر،وکالتی،لوکس
09158075767

94409980/ خ

فالحی 38.12
فروش ویژه 100 و 123 متر دو 
خواب فول  09155126113

09151020648
94407974/ ر

 باهنر
صفر،ویو،  130متری  آپارتمان   
ساخت و موقعیت و قیمت اکازیون

09122577357 بی واسطه
94417190/ ب

فرامرز فخر 
135متر 3خوابه طبقه دوم فی 285م 
ساعت بازدید 10 صبح الی 10 شب 

36048915
94417988/ ف

اوایل هنرستان
130 متر فول امکانات 
خوش نقشه و نور عالی 

275م نقد + 85م رهن 
بی واسطه

09388428344
94417404/ ف

فارغ التحصیالن
فروش تعدادی 

واحد لوکس
 به متراژ 130متر 

در مجموعه تکواحدی 
3خواب

 با خواب مستر 
فول امکانات

 بی واسطه

عرفان 09153097234
94408841/ پ

فکوری 17 
آماده  سند   فول،  صفر  متر   130

قیمت استثنایی بی واسطه 
09158648559

94418016/ ف

قاضی طباطبایی 
145 متری 
طبقه اول 

تحویل 95.2.20 
شخصی ساز، فول 

09336957080
94418281/ م

باهنر 
 130متر، صفر، تک واحدی، سه خوابه
590م  روبه آفتاب  تراس،  مستر،   

09122577357 بی واسطه
94417116/ ب

 ابتدای ابوطالب 66
 125متر جنوبی، طبقه اول 

سند ششدانگ 
سه خوابه، فول امکانات 
با بهترین سازه و ساخت

 در منطقه

09156442700 
94418270/ م

سجاد - 120 متر
صفر فول دو ممر طبقه دوم 

زیرقیمت - وفایی
38832754-09156607939

94417250/ ف

فروش فوری مهران
120متر و 140لوکس 

بی واسطه

94418388/ ق09157661502

برج کسری سوپر لوکس 
136متر 3خواب

از سه جهت نورگیر، طبقه 5 
09121710479

94417381/ ر

نیاوران بر بام شهر
135متر-طبقه پنجم فول آسانسور 

پشت بام اختصاصی-190م
38821898-09151025978

94324330/ پ

پیروزی - دالوران
فروش فوری 120 متری دو خواب

فی 120م 09379774807
94412297/ ف

هاشمیه-سامانیه
فوری 145متر تک واحدی نوساز 

فول امکانات زیر فی 465م
تفضلی  09399228006

94417880/ پ

 آپارتمان 
واحدهای 135متری  و 155متری

 3 خوابه، صفر، خوش نقشه 
فول امکانات، سه نبش

 نورگیری عالی، پارکت آلمانی 
تمام کاغذ، گرمایش از کف 

جکوزی، نمای بی نظیر 
 محدوده میدان راهنمایی 

 09155231586
94416126/ م

94417800/ پ

خریدار نقدی آپارتمان
کوثر-مدرس -سروش
معاد-جالل با هر متراژ

مسکن هاشمی 38822023

 بلوار سجاد 

بزرگمهر 19
 آپارتمان 120 متر
 لوکس- دوخوابه
طبقه اول- صفر

 نورگیر عالی- هواساز
 های گلس-  جکوزی
 کاغذدیواری خارجی
 زمین دو ممر دارد 
قیمت باور نکردنی

09151117510 
94417883/ م

هفت تیر 
140 متر فول پارکینگ 

اختصاصی فروش یا معاوضه
09352168355

94417306/ ف

مجموعه ای صفر با 4 واحد 
با  معاوضه  پارکینگ  با  شمالی  شیک، 
معراج-  میدان  زمین  یا  قدیمی  خانه 

درودی 09155250197
94394472/ ف

اقبال 
143 متر طبقه 5 تک واحدی 

صفر ویو نورعالی 
09151020603 مبارکی

94417784/ ف

دانشجو-حاشیه فرهنگ
 3 طبقه   ، شده  بازسازی   ، خواب   3
بدون آسانسور 146 متر فی 285 م
38682501-09155224487

94415583/ ل

)قاسم آباد(
138 متر ، 3 خواب 

 MDF ، سرامیک

کاغذ دیواری ، طبقه 2/5

09155168096
94418313/ ل

سجاد نسترن 
فرهاد

180 و 300 متر 
 طبقات 1 و 3 و5

 معماری ساز لوکس
محمدی-امالک

09152007654
94402974/ ق

ابتدای وکیل آباد 
3 خواب- 150 متری 
استخر، جکوزی، هواساز

 معاوضه با ماشین 

09155148167
مداح- کریم پور

94418511/ ب

دانش آموز 
واحدی،   4 فول،  متری،   150
نقد+  م   300 واسطه  بی  لوکس، 

9009159153626 م رهن  
94417982/ ف

امامت 
160 متری
 3 خوابه 

صفر- فول امکانات 
دیزاین اروپایی 

 09156183230
مداح- حسینی

94418527/ ب

94416525/ پ

وکیل آباد -معاد
175 متر - تک واحدی نورگیر عالی 
 متریال استثنائی و به روز زیر فی 

09154410075

میدان احمدآباد - کالهدوز
210 متر 5 سال ساخت 

فول امکانات
09153044700 عدالتیان

94417526/ ف

قائم مقام فراهانی 
150 متر 3 خواب 

فول امکانات
 از مجموعه 3 واحدی 

09154179102
09157585220

94418523/ ب

اقبال 
170 متر، صفر

 تک واحدی، بسیار شیک 
طبقات مختلف 

بی واسطه 09152002211
94410866/ ف

ملک آباد - زیرفی 
170 متر - صفر زیرفی  

09150701006 َملک
94413760/ ف

هاشمیه 31
167 متر فول صفر 

متری 3.500 م 
38933463-09151029710

94417276/ ف

خریدارم 150متری 
دو نبش تک واحدی 
 در سجاد و اوایل وکیل آباد

94417347/ م 09159000904

ملک آباد
بزرگمهر

170 متری -سوپر لوکس 
تحویل 96.2 

سازنده معتبر و کارآفرین نمونه

09150701003 َملک
94413758/ ف

هنرستان
175 متر - تک واحدی - متریال 
بسیار عالی -نقشه بسیار خاص 

بی واسطه 09151004940
94416575/ پ

اقبال 170 متر 
آپارتمان لوکس

 واقع در بهترین لوکیشن، پالن 
بی نظیر و کاربردی ورودی و البی 
زیبا مجموعه تک واحدی و خیلی 

خاص نور و دید عالی 

مبارکی  09151020603
94397403/ ف

صارمی
 حد فاصل گلشن

200 متر - هایگلس 
هواساز - چوب کاری 

 نورگیر -از سازنده معتبر 
 زیر فی منطقه

09156138587
94416473/ پ

نیازمندیم 
چند  معاوضه  نوساز،  آپارتمان   
سال، وکیل آباد، سجاد، بی واسطه 

 09158044818 شایان 
94417106/ ب

قاضی طباطبایی 
220 متری 
فوق لوکس 

نقد- شرایط 
با سود 28% سالیانه بانکی 

بدون واسطه 

09155083340
94418286/ م

سجاد - موقعیت عالی
275 متر - فروشنده واقعی 

09150701007 َملک
94413780/ ف

آپارتمان 150 متری 
 تمام فول با امکانات رفاهی کامل 
واقع در هدایت 1 صفدری نژاد 6

94417177/ م 09155088846

94197175/ ف

مهدی24 فردوسی-نبش  بلوار 
155متر 3 خواب فول امکانات

500 م  
37666726-09152019966

احمدآباد- رضا 
155 متر، متریال درجه یک 
صفر، زیرفی، بدون واسطه 

94418235/ م09154030016

بلوار هفت تیر 
3خواب  واحد   4 اول  طبقه  متر   150
15 سال ساخت 450م سونا و جکوزی

09380925311
94416825/ ف

سامانیه 
154 متر، نوساز، تکواحدی

 شیک، فول، بی واسطه  
روحانی     09366109029

94417131/ ب

بخارایی 
156 متر، فوق لوکس، بسیار 

خوش نقشه نورگیرعالی 
میلیون  3.100 متری  قیمت 

 لطفا بدون واسطه

09395003016
94418265/ م

فرامرزعباسی 
160متر 3خوابه آسانسور فی 
350م ساعت بازدید 10 صبح 
الی 10 شب    36048915

94417976/ ف

اکازیون 
آپارتمان سه خوابه

 ) با مستر( ، 162 متری 
، سجاد )گویا( بازسازی 

کامل طبقه آخر )چهارم ( با 
آسانسور

09379318316
94410739/ ف

فرامرز عباسی 27
170متر بازسازی شده شیک و 
استثنائی طبقه 4 بدون آسانسور

38827096-09386118015
94416765/ پ

در حال ساخت 

امامت 
واحدهای

 150 متری
 200 متری
340 متری 

فول امکانات 
09156183230

94418524/ بمداح- حسینی

هنرستان 
150 متر، صفر بهترین منطقه 

زیر فی 
94418533/ ب09158200121

هاشمیه 10
170 متر - صفر - لوکس 

زیر فی منطقه
38843533

94415645/ پ

سناباد 45- فروش یا معاوضه 
کال 3 واحد، طبقه  اول، 155 متر

 دونبش، بازسازی کامل 

94412486/ م09154116010

صارمی 36
160متر -3خواب -صفر

طبقه 3-هواساز-آسانسور 

پارکت -شیک ولوکس 
580م -بی واسطه

09155107423
94406147/ پ

صارمی 
فروش ویژه 160 متر، صفر، فول، 
فروش یا معاوضه  37290805

09153032617
94417281/ ف

فروش یا معاوضه با ویالیی
احمدآباد - بخارایی 11 

 150 متر فول امکانات 3خواب
09153158308

94412347/ ف

کوثر شمالی
150متر صفر با متریال روز 

 زیر فی -بی واسطه
09151151353

94418066/ پ

کوهسنگی 34
در حال ساخت با پیشرفت 80درصد 
تحویل 85 روزه 2 خوابه و 3 خوابه 

09151100796
94414698/ ق

اوایل امامت 
3 خواب، لوکس

دیزاین سفارشی 
زیر فی منطقه 

09155148167
مداح- کریم پور

94418518/ ب

خر�د و فروش آپارتمان 
١٢٠تا ١4٩متر

 خر�د و فروش آپارتمان 
١5٠ متر به باال


