
سه شنبه ٦ مهر ١٣٩٥ ، شماره ١٩٣٦٣
٣٩

١٧٠متر صفر
 سه خواب

طبقه اول- هایگلس 
کاغذ دیوارى ۴٠ متر 

تراس بين جالل٣٧ و ٣٩ 
۵ طبقه - ۵ واحدى

٠٩١٥٧٩١٥٩١٥
٩٥٢٠٠٥٣٦/ ق

ابتدا� دانشجو
١۶۵متردونبش۴سال شمالی فول 

بسيارخوش نقشه بيواسطه فی۵١٠م
٠٩٣٣٠٤١٦٨١٦

٩٥٢٠٥٥٤٢/ ق

 اوا�ل هاشميه
فروش آپارتمان

 ٢٨٠ مترى لوکس
٩٥٢٠٦٦٨١/ ل٠٩١٩٨١٠٠٠١٣

سجاد ٣٢٠ متر
صفر فوق العاده لوکس و شيک 

طبقه ٣ بدون واسطه
٠٩١٥١١٧٣٤٨٥

٩٥٢٠٧٠٠٤/ ف

 اوا�ل سامانيه
 ٢٢٠متر تک واحدى نقشه عالی 

٢ پارکينگ بی واسطه
٩٥٢٠٤٠٩٠/ ب٠٩١٥١٠٠٤٩٤٠ 

احمدآباد - ناصرخسرو
١۶٠ مترى ، صفر 

 بسيار شيک و لوکس
٠٩١٥٥١٥١٧٠٨

٩٥٢٠٦٣٣٦/ ل

احمدآباد
١۵٢متر،لوکس،۴واحدى

٠٩١٥٢٢٠٧٠٠٤ آرانو
٩٥٢٠٤٩٩٩/ ق

محدوده سجاد
خریدار آپارتمان حدود ٢٠٠ متر

٠٩١٥٣١٣٥٥٥٠
٩٥٢٠٤٩٩٦/ ف

اقبال 
١۶٠متر صفر لوکس ۴٨٠م 

شریف ٠٩١٥٠٠١٦٠٠٢
٩٥١٧٢٠٦٦/ ف

 آپارتمان فروش� 
سناباد ٥٩

 ٢٠٠مترى صفر، فول ، طبقه سوم
٩٥٢٠٢٩١١/ م٠٩١٥١٢٥٣٠٦٠ 

آموزگار ٢٩
١۵۵ متر ٣خواب خوش نقشه 

فول امکانات
٠٩١٥٨٠٠٤٢٢٣

٩٥١٩٢٤٧٩/ ف

 امامت ٧
 ١٧۵متر 

پالن بی نظير
نور فوق العاده

مناسب 
مشکل پسندان

٠٩١٥٢٠٧٧٧٢٠ 
٩٥٢٠٥٧٣٥/ بمداح- کرمانی

�< واحد آپارتمان 
با مشخصات ز�ر:

زمين ٢۵٠ متر با ۵٠٠ متر 
زیربنا دوطبقه روى پيلوت 
با ٣ واحد مجزا در محدوده 

چهارراه استاندارى ، بی واسطه 
فروشی یا معاوضه با واحد 

کوچکتر یا سفت کارى
٠٩١٥١٢٢٩٥٩٩

٩٥٢٠٥٨٦١/ ل

باهنر 
 آپارتمان صفر ١٧٠مترى قطعه دوم 

از حاشيه، مترى ۵م بی واسطه
٩٥١٩٩٧٨٥/ ب ٠٩١٥٠٠٢٦٠٠٥

 سيدرض� 
 صفر ٣خواب 
فوق لوکس 

نقشه اى متفاوت 
٠٩١٥٣٢٠٩٨٤١ 

مداح - یوسف زاده
٩٥١٩٩٨٢٤/ ب

فلسطين ١٣ 
شيک  دوبلکس  ٣٠٠مترى  آپارتمان   
مترى ۴م معاوضه با آپارتمان کوچکتر

٩٥٢٠٧١٢٩/ م ٠٩١٥٤٤٦٤٤٣٢

سجاد
٣٠٠ متر - سوپر لوکس - 

فروشنده واقعی
٩٥٢٠٧١١٤/ ف٠٩١٥٠٧٠١٠٠٧ َملک

سجاد
١۵٠تا۴۵٠متر،بهترین آپارتمان 

و خانه
اکبرى ٠٩١٥٠٠٥٣١٦١

٩٥٢٠٦٤٦٣/ ق

و�الشهر امام رضا ٤١
آپارتمان ١۵٠ متر طبقه ٢ بدون 

آسانسور مترى ٢,٣٠٠ م 
٠٩١٥٥١٦٦٠٨٤

٩٥٢٠٢٩٧٢/ ف

اوا�ل هاشميه
١۶٠متر تک واحدى نقشه عالی 
قيمت استثنایی بدون واسطه 

٩٥٢٠٤٠٧٧/ ب٠٩١٥٧٠٠٠٩١٤

سروش
،دونبش خوابه،نورگير   ٣ متر   ١۶۵
 آسانسوردار ، بدون مالک ١٢٠ م رهن

٠٩١٥٤٨٤٤٨١٨(بدون واسطه)
٩٥١٩٧٩٠٩/ ل

آپارتمان نوساز قيمت مناسب امامت
تمام  با   ۵ طبقه  واحدى   ۶ متر   ١۶۵

امکانات بدون واسطه فی ٣٩٠ م 
رازیان ٠٩١٥١٠٣١٨٣٦

٩٥٢٠٥٨٨٧/ ف

3وثر شمال�- ٤١ نوساز 
طبقه اول ١۶٠ متر ٣ خواب 

ساخت عالی 
٠٩١٥٣١٦٠٥٣٠

٩٥٢٠٣٤٤٠/ پ

مل< آباد
١٧۵ متر- ٣ خواب- تکواحدى 

بازدید = خرید
٩٥٢٠٧١٠٨/ ف٠٩١٥٠٧٠١٠٠٦

سجاد 
٢۴٠ مترى ۴ خواب فول امکانات 

٠٩١٥٥٠٠٨٧٩٢خانه طالیی 
٩٥١٩٤٣٩٩/ م

3وثر جنوب�
١٨٠ متر صفر فول ۴٣۵ م 

بی واسطه 
٩٥٢٠٦١٤٤/ ف٠٩١٥١٥٦٩٣٩٨

هاشميه 
١۵٠ متر نوساز

 تک واحدى فول امکانات
 با نقشه و نورگير عالی 

قيمت استثنایی
حسن زاده ٠٩١٥٥٠٦٤٧١٥

٩٥٢٠٥٧٥٥/ ف

3وثرجنوب�١٨
١۵١متر ٢نبش جنوبی ٣خواب 

با مستر و٢تراس ۴واحدى طبقه 
دوم پارکينگ انبارى دربرقی 

سراميک هواساز کاغذ آسانسور 
نما ترکيبی لوکس۴١٠م

٠٩١٥٣٠٣٠٧٨١
٠٩٣٠٥٧٣٣٠٥١

٩٥٢٠٦٩٠٥/ ق

 �امامت ها
زوج و فرد

٢خوابه و ٣خوابه 
صفر منحصر به 
فرد زیر قيمت 

کل منطقه
٠٩١٥٢٠٧٧٧٢٠ 

٩٥٢٠٥٧٣٦/ بمداح- کرمانی

اوا�ل دانش آموز 
١۵۵متر یک سال ساخت

 فول امکانات ۵٢٠م 
٣٨٩٣٤٠٩٥-٠٩١٥٤٤٢٢٢١٣

٩٥٢٠٦٨٨٨/ ف

آپارتمان
 منزل و�ال�� 

صفر و چند سال ساخت در 
محدوده سجاد و ملک آباد 

معظمی، امالک فرمانيه 
 ٠٩١٥٨٩٦٧١٢١

٣٧٦٧٧٠٤٠
٩٥٢٠٦٨٦٩/ ف

 امامت 
 ١۶۵متر ٣خواب 

٢تا مستر،صفر
فول 

٠٩١٥١٢٤٤٠٤٧ 
مداح - کشورى

٩٥١٩٩٨١٣/ ب

برج لو3س
 از ١٨٠ متر تا ۴٧٠ متر 

فروش و معاوضه 
٠٩١٥٥٠٠٨٧٩٢ 
 ٠٩١٥١١٦٢٣٦١

٩٥١٩٤٤٦٥/ مخانه طالیی

 امامت ٣٠
١٧٠متر 
ویو عالی

متریال درجه ١
شاهکار منطقه
٠٩١٥٥١٤٨١٦٧ 

٩٥٢٠٥٧٣٤/ بمداح- کریم پور

اقبال ١٦ 
١۶۴ متر، تک واحدى، فول

 خوش نقشه و شيک فی ۴٩٠ م
٠٩١٥١٠٨٢٤٨١ عرفان

٩٥٢٠٣٩٧٨/ پ

ا3از�ون
 بلوار سجاد

١۶٠ متر همکف ٢ ممر درب 
اختصاصی ٨۵ متر حياط 

١٠٠ درصد بازسازى شده 
٠٩١٥١٠١٨٤١٠

٩٥٢٠٠٧٦٤/ ف

دانشجو ٢٢ 
١۶۶متر طبقه ٣ 

فول امکانات نوساز داراى 
٢ تراس و ٢ پذیرایی

 فی ۴۵٠م 
٠٩٣٥٩٨٣٩٩٠١
٠٩٩٠٢٧٩٥٩٠٩

٩٥٢٠٦٢١٤/ ف

٩٥٢٠٠٢٤٥/ ف

اند�شه ٦-١٦٠ متر
مهندسی  فول  صفر  عالی  موقعيت 
واحدى   ۵ ساختمان  از   ۵ طبقه  ساز 
٠٩١٥٢٠٨٦٤٤٦ آسانسور  با 

فرامرز٣
١۶۵طبقه سوم با آسانسور 

بازسازى فول مدرن 
درحدصفر استثنایی

 ۶سال ساخت 
فقط مشکل پسندان تماس 

بگيرند. لطفا بدون واسطه
 (فروشنده واقعی)

 بازدید از ٩صبح
 الی ٢٢شب 

٠٩١٥٤٠٣٠٠١٦
٩٥١٩٩٦٦٥/ ق

آپارتمان حاشيه خرمشهر
 ١۵٣متر ١٠سال بازسازى ٣خواب 
۴۶٠م آسانسور  با  سوم  طبقه 
بيواسطه    ٠٩١٥٣١٩٤٤٠٤

٩٥٢٠٦٦٧٦/ ق

فرامرز عباس�
٢ واحد ١٨٠مترى، صفر

 ۴ سال ساخت، فول امکانات 
٠٩١٥٦٢٠١٦١٠

٩٥٢٠٦٥٦٠/ پ

باهنر 
آپارتمان ٢٠٠ مترى صفر جنوبی 

متریال و نقشه بی نظير 
٩٥١٩٦٤٥٥/ ب٠٩١٥٠٠٢٦٠٠٥

بلوار نماز
نماز ٢٧

نوساز ١۵٣ متر طبقه نهم 
برج هاى امور خارجه 

منظره شهر با تمام امکانات
 مترى ٢,۶٠٠ م

٠٩٣٩٦٣٣٤٥٩٤
٩٥٢٠٦٤٣٧/ ف

ا3از�ون 
٣واحد آپارتمان، دوبلکس ، 
بسيار شيک فول امکانات ، 

گرمایش از کف مترى ١,٨٠٠م 
اميریه ٣- تلگردى ٣

 ساختمان دوم سمت راست 

٠٩١٥٣١٤٥٤٦٣
٩٥٢٠٤٥٩٠/ ف

٩٥٢٠١١٩٩/ ف

احمدآباد- ابومسلم
١۶٠ متر- طبقه اول - ١١ سال 

ساخت فول امکانات
٠٩١٥١١٣٥٣٥٩

هاشميه
١٨٠متر نوساز
فول امکانات 

تک واحدى بی واسطه
٠٩٣٥٧٣٦٢٦٣٢ميرزایی 

٩٥٢٠٤٠٨٤/ ب

�فور� فور� فور
١۵٧ مترى ، صفر ، فول ، لوکس  

ناصرخسرو ، بدون واسطه
٠٩١٥٥١١٢٩٢٤

٩٥٢٠٤٦٠٥/ ل

فلسطين ١٤
١۵٣متر طبقه اول جنوبی ١٧ سال 

ساخت ۴٧٠م بدون واسطه
٠٩١٩٥٦٤٢٨٨٩

٩٥٢٠٧١٦٦/ ق

 باهنر 
 ١٩٠متر آپارتمان تک واحدى 

البی،تراس، مستر، جکوزى
٩٥٢٠٣٠٥٧/ ب٠٩١٥٠٠٤٤٠٠٦ 

خر�دار�م
با شرا�ط ا�ده آل
 ٨٠ درصد تنظيم قرارداد

 ٢٠ درصد تحویل سند
 آپارتمان با هر متراژ 

و قدمت ساخت 
محدوده بلوار معلم و وکيل آباد

٠٩١٥٢٠٠٤٠٠٥ فرزان
٩٥٢٠٦٦٤٣/ ف

گلشن ٤ 
باران ١٧۴مترى صفر   روبه روى برج 

 ٠٩١٥٣١١١٦١٢نقشه خوب
٩٥٢٠٠٧٧٥/ م٠٩١٥١١٦٤٨٠٩

فروش� ثمانه ١٥٥متر 
طبقه اول ٣٧٠م ١٣۵متر 

طبقه چهارم ٣۶٠م
٠٩١٩٥٦٤٢٨٨٩

٩٥٢٠٧١٦٧/ ق

باهنر  
 ٢۴٠متر صفر طبقه ۵ سه نبش 

نورگير، زیر فی ، بی واسطه 
٩٥١٩٩٧٨١/ ب ٠٩١٢٢٥٧٧٣٥٧

3وثر ١٧٠ متر 
نورگير عالی متریال بی 

نظير نقشه بی نقص 
مناسب خاص پسندان 

تک واحدى 
٠٩١٥٠٠٢٦٠٠١

٩٥٢٠٦٧٥٢/ پ

 امامت 
 ٣خواب، صفر

شيک، نزدیک پارک ملت 

 ٠٩١٥٤٠٥٨٠٠١
مداح - مسعودى

٩٥١٩٩٧٩٧/ ب

دانش آموز-٢٥٥مترزمين
٣طبقه بنا ۴٢٠ مترزیربنا سند ۶دانگ 

ملکی یک ميليارد- بدون واسطه
٣٦٠٥٥٠٢٨-٠٩١٥٨١٠٠٨٠٢

٩٥٢٠٦٢١٠/ ق

به مل< شما 
جهت خر�د 

و مشارکت در ساخت 
در منطقه وکيل آباد 

نيازمندیم. 
٠٩١٥٣٠٤٣٢٣٨

٩٥٢٠٦٢٥٤/ ف

خر�دار�م
 با شرا�ط ا�ده آل 

٨٠ درصد تنظيم قرارداد
 ٢٠ درصد تحویل سند ویالیی 

٢۵٠ مترى و ۵٠٠ مترى محدوده 
بلوار معلم و وکيل آباد 

فرزان ٠٩١٥٠٠٨٩٤٩٣
٣٦٠٨٠٠٦٨

٩٥٢٠٦٦٨٢/ ف

مقابل د3تر شيخ
منزل ویالیی دو طبقه ۶١٠ مترى کوچه 
٢,۵٠٠م مترى  بست  بن  مترى   ۴

٠٩١٥١٠٠٠١٢٨
٩٥٢٠١٥٩٩/ ف

دانشجو،فرهنگ
ا�رج،امامت

تراکم زیاد
٢۵۵متربنا کلنگی
٠٩١٥٠٧٦٢٢٠٧

٩٥٠٤٨٢٩٨/ ق

خاقان�
 منزل و�ال�� 
٣۴٠ متر زمين ٣٣٠ متر 
بنا کلنگی قابل بازسازى 

٩٠٠ م
٠٩١٥٦٥٤٤٧٠٦

٩٥٢٠٦٥١٥/ ف

شاهنامه ٦١ - ٤٠٠ متر زمين 
 ١٣٠ متر زیر بنا، امکانات کامل فاصله از 
جاده اصلی ١ کيلومتر فروش یا معاوضه

 ٠٩٣٣٢٩٥٩٤٦٥ با ماشين 
٩٥٢٠٧١٧٧/ م

بلوار سازمان آب 
٢٢٠متر ویالیی ٢واحد مجزا هرواحد

٢خواب قابل معاوضه با آپارتمان
٠٩١٥٤٠٢٥٠٠١ عمارلو 

٩٥١٩٦٦٠٣/ ق

احمدآباد، رضا 
منزل مسکونی کلنگی به متراژ 
٢۵٠ متر به فروش می رسد 

٠٩١٥٥٠٧٣٤٤٠
٩٥٢٠٦٢٢٨/ ف

باهنر
٢۵٠ متر -متوسط -نقد و معاوضه 

بی واسطه
ميرشاهی ٠٩١٢٢٣٧٤٨٧٦

٩٥٢٠٣٨٤٤/ ف

فروش فور� منزل 
متراژ ١٨٠ متر در ٣ طبقه 

زیر بنا ٣۶٠ متر شمالی تراکم 
زیاد بازسازى شده تميز 

سناباد ۵٩ کوچه یزدانيان

 ٠٩١٥٥١٤١٢٤٣
٣٨٤٣٣١٠٩

٩٥٢٠٤٦٠٦/ ف

اوا�ل هفت تير 
۴٢٠ متر زمين ٧۶٠ متر 
زیربنا شامل: ۵۶٠ متر 

دوبلکس ۴ خواب+ ١٠٠ 
متر سوئيت لوکس+ اتاق 
سرایدارى ومجموعه آبی

( سونا، جکوزى) 
روف گاردن و ... 

بی واسطه  
 ٠٩١٥١٠١٠٤٤٨

٣٨٦٧٣٤٠٢
٩٥٢٠٦٢٩١/ ف

٨٥ متر زمين در ٣ واحد مستقل
+ ٢٧متر مغازه حاشيه عبدالمطلب 
٢٢ وکالتی، فی ٣۵٠ م معاوضه با 

٠٩١٥٠٦٠٩٨٤٢کلنگی 
٩٥١٦٥٥٦٠/ م

 و3يل آباد
مدرس

 بيهقی
۵١٠متر و ٢۵٠متر تراکم زیاد 

بناى قابل سکونت+پروانه
نقدى یا معاوضه بی واسطه

مهندس آرین
٩٥٢٠٤٠٩٤/ ب ٠٩١٥٧٦٥٠٦١٥

منزل مطهر� شمال� 
١۴۵ متر زمين ملکی ٣١۵ متر بنا 
در سه طبقه یکجا به فروش می رسد 

٩٥١٧٣٩٢٠/ م٠٩١٥١١٧٩٩١٧

و3يل آباد، غد�ر 
٢٧٠ متر زمين ٣٨٠ متر بنا 

لوکس ٢ واحد مجزا 
٠٩١٥٦٢٢٣٥٤٨

٩٥٢٠٦٢٨٨/ ف

 باهنر
 ٢۵٠متر شمالی

تراکم متوسط ٢٠٠متر 
بنا قابل سکونت

بی واسطه
اسدى ٠٩١٥٢٤٠٠٥٣٣ 

٩٥٢٠٤٠٩٥/ ب

فروش�                 فروش�  
٧۵ متر زمين در دو طبقه مجزا زیر بنا 
١٣٠ متر واقع در بلوار طبرسی دوم 

 ٠٩١٥٦٢١٣٤٠٢طبرسی ١٢
٩٥١٨٥٤٠٤/ م

Bتوس ٦٥ - نج
منزل ۶٧ مترى ٣٨م

 ۵٠ مترى ٣٣م، ۵٠ مترى ٣٠م
٠٩١٥٩٩٢٣٥٢٣

٩٥١٩٩٤٦٧/ ف

دانش آموز ١٧- ١٢٥ متر 
جنوبی در ٣ طبقه مجزا ٢۴٠ متر بناى 

مفيد سراميک ٣ خط تلفن ۵٠٠ م
٠٩١٥٩٠٥٩٢١٤

٩٥٢٠٤٠٠٢/ پ

خر�د و فروش خانه

٩٥١٨٣٠٢٣/ م

٩٥١٩٣٤٣٥/ پ

٩٥٠٤٨٥٣٥/ ب


