
شنبه ١١ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٦
٣٥

٩٥٢٨٨٧٥٥/ ق

فروش�٥٠متر آپارتمان
 فقط باسند۶دانگ

۴نقد+١۴رهن+۴۵شرایط وام
 ٣٦٢٢٤٢٢٩-٠٩١٥٣١٠٩٦٦٢

قاسم آباد
۵٠مترى فقط با٢۵م وکالتی
٩٠مترى فقط با۴۵م وکالتی

٣٥٢٣٥٠٠٣-٠٩١٥٣١٥١٦١٨
٩٥٢٥٩٨٦٢/ ق

سجاد�ه ٣
آپارتمان ۵٠ مترى شيک، تميز، کابينت 
فی  ششدانگ  مبله،  موکت،  کف  فلز، 

٩٥٢٩٤٥٧٨/ ف٧٠م ٠٩٣٠٣٩٧٤٢٢٣

٦٧ متر 
آماده تحویل 
١٠٠ م نقد 

۶٠م وام مسکن
الباقی با اقساط 

٢۴ ماه
بلوار وحدت 

نزدیک حرم مطهر
٣٨٠٨٣٦١٣

٩٥٢٨٦٣٢٨/ ق

قاسم آباد،فالح�١٦
۵۵مترنوسازفول بی نظير

٢۵رهن+٢۵هنگام سند+٧٠نقد
٣٥٢١٩٨٦٤-٠٩١٩٥٩١٨٩٥٨

٩٥١٧٢٧٦٦/ ق

قاسم آباد فجر �< 
۵۵متر، ١خواب، طبقه اول، ١٠۵م 

٠٩١٥١٠٨٩١٩٩
٩٥٢٩٥١٨٣/ ر

�فروش فور
 �آپارتمان ٥٥ متر
واقع در ابرار٨,٣ 

طبقه اول ، کف سراميک 
امتيازات مستقل با پارکينگ 

وکالت در محضر ۵۵ م
٠٩١٥٥٢٩٠١١٤

٩٥٢٩٠٥٤٧/ ف٣٥٢١٦٨٢٤

٥٣ متر B3 سرامي< 
کابينتMDF یک سال ساخت 

نهضت طبقه ۴ فی ۴۵م 
٠٩١٥٨٩٠٠٧٠٣

٩٥٢٩٤٨٢٧/ ف

٥٨ متر� - �وسفيه ٩
قيمت ٣٧ م 

قابليت رهن تا ١۵ م 
٠٩٣٦٦٩١٣٥٥٦

٩٥٢٩٥٤٣٢/ ف

�ز�رزمين ٥٠ متر
درب مجزا كال ۴واحدى احمدآباد 

بين بهشت ۵و٧ فی ١۵٠
گرایلی ٠٩١٥٣١٠٨٦٢٤

٩٥٢٩٣٠٧٤/ ق

 ٦٠و٧٥مترآپارتمان
 فقط سند۶دانگ به ترتيب٢٠و ٣٠م 

نقد+۶٠م وام+٢٠م و٣٠م رهن
٣٦٢٠٤٢٠٨-٠٩٣٩٣١٠٩٦٦٢ 

٩٥٢٨٨٧٦٣/ ق

3وثر شمال� ٢٦
١٢٢متر ٣ خواب کم واحد.طبقه ٣ 
١١سال ساخت بازسازى،فی ٢٧٠م
٠٩١٥٣١٥٢٣٠٠

٩٥٢٩٤١٩٢/ پ

اول اماميه- ٧٠متر
 mdf ٢خواب طبقه اول سراميک

نقاشی پارکينگ ۵واحدى ١٢۵م
٠٩١٥٠٠٩١٥٠٢

٩٥٢٩٥١٤١/ ق

 با٧٢م صاحب آپارتمان
 ٧۵مترى سنددار در قاسم آباد 

اندیشه طبقه اول شوید
 ٣٦٢١٧٠٥٧-٠٩١٥١٥٨٥٢٣٨

٩٥٢٨٩٠٨٦/ ق

اند�شه ٧٢
طبقه ٣، ٧۴ متر ٢خواب مجتمع 

بهارستان فی ١١٠م
٠٩٣٣٤٠١٢٤٤٥

٩٥٢٩٤٦٠٨/ ف

حجاب-٧٥متر
طبقه دوم سراميکMDF کاغذپنل

انبارى پارکينگ٨٠نقد+۶٠وام
٠٩١٥١٠١١٥٨٩-٣٦٢٣١٧٩٠

٩٥٠٤٠٤٤٩/ ق

٧٩ متر
٢ خواب

بلوار وحدت
٩٠ م نقد 

الباقی در٣٠قسط
۶ ميليون تومانی 

٣٨٠٨٣٦١٣
٩٥٢٨٦٣١٩/ ق

الدن ١۵
٧۶مترى ، دو خواب 

آسانسور،گرمایش از کف 
پارکت،٣ عدد کولر گازى 
٣ سال ساخت ، فی ١٩٠
٠٩١٥٥١٧٤٣١٤

٩٥٢٩٤١٧٢/ پ

٧٢متر الهيه اقدسيه٣ 
۶واحدى۴١م نقد+٢۵م رهن

 + ۵٠م وام
٠٩٣٠٩١٩٥٨٠١ بيواسطه

٩٥٢٩٣٥١٦/ ق

قاسم آباد 
آپارتمان شما را نقدا خریداریم

٢-٣٥٢٣٤٤٤١    آتيه
٩٥٢٧٠٢٧٧/ ف

آپارتمان ا3از�ون
سناباد ۵٩ نوساز قولنامه اى 

٧۵مترى روى پيلوت
٩٥٢٩٠٨٧٠/ م٠٩١٥٥٠٦٦٦٧٦

نزد�< حرم 
خرید و فروش آپارتمان

٣٢٢٥٤٤١٤-٠٩١٥١١٠٥١٢٧
٩٥١٥٠٤٨٨/ ق

چهارراه ورزش 
٧۵ مترى طبقه سوم فی ١٢٠ م 

٠٩١٥٨٢٣٠٨٢٥ کاوش
٩٥٢٨٥٤٦٦/ ف

هاشميه ٢٦ 
 ٣ امکانات  فول  خواب  دو  متر   ٧۵
سال ساخت  ٠٩٣٠٦٦٥٦١٨٠

٩٥٢٩٤٨٠٣/ ف

امامت ٥٨
طبقه اول ٧٢ متر ٢ خواب فی ١۶۵ م 

٠٩١٥٥٠٠٩٠٤٠
٩٥٢٩٤٦١٥/ ف

صدف١٦و١٨ (دوممر)
٧۵متر، ٢٢مترتراس+ حجاب 

سراميک، طبقه۴ بدون آسانسور
حسينی ٠٩١٥٦١٥٩٩٤١

٩٥٢٨٩٦٧٢/ ق

 اوا�ل جانباز 
 ٧۵مترى بسيارخوش نقشه

١٨٠م  استثنایی  امکانات  فول   
٠٩١١٥٨٥٥٧٠٣ بی واسطه 

٩٥٢٩٥٥٥٠/ ب

٩٥٢٢٠٠٥٣/ ق

 قاسم آباد
الهيه

۶٠متر                     ١٠۵م
۶۵متر       ۵٨م+۶٠وام
٧٢متر                    ١١٧م
٧۶متر                     ١٢٣م
٧۵+١٠٠متر حياط    ١۴۵م
٧۵متر فول          ١۴٠م
٨٠متر لوکس     ١۵٠م
٩۶متر                     ١۴٨م
١٠٠متر فول      ٢٠٠م
١٠۵متر فول      ٢١٠م
١١۵متر                ٢١٨م
١۵٢مترفول       ٢٧٣م
آپارتمان نقدا خریداریم

ميثاق - مجيدیه٣/٢یعقوبی
٣٦٦٣١٥١٥-٣٦٦٣٩٢٤٦

٠٩١٥٨٢٤٤٢٧٧

قاسم آباد بهورز 
٧٢متر، ٢خواب، طبقه ٣ 

با آسانسور ١٣۵م 
٩٥٢٩٥١٥٧/ ر٠٩١٥١٠٨٩١٩٩

قاسم آباد
آپارتمان شما را نقدا خریداریم.
٠٩١٥٣٠٦٩٧٣٣-٣٦٦٢٠٨٨٥

٩٥٢٧٢٧٦٩/ پ

٩٥٢٨٥٦٢٥/ ق

حاشيه اند�شه-٨٠متر
طبقه اول٣نبش نورگيراستثنایی پنل 
گازهود MDFترک١٠٠نقد+٣۵رهن

 ٠٩٣٥٥٨٣٣٣٠٥+وام%۴

3الهدوز ٤٧
٣ واحد مجزا قولنامه اى 
٧٠ مترى ، داخل کوچه 
معاوضه با ملک کلنگی

٠٩١٥٦٠٠٧٧٢٦ 
٩٥٢٩٥٢٤٨/ ل

٩٥١٢٨٦٨٢/ ق

قاسم آباد
آپارتمان نقدا خریداریم

٠٩٣٥٥٨٣٣٣٠٥-٣٦٦٣١١٠٢

اند�شه ٧٢ 
٧٨متر، طبقه دوم سند آزاد ١١٠م 

٩٥٢٩٥٤٦٥/ ف٠٩١٥٤٢٣٢٨٨٦

فروش استثنا�� - دالوران 
٧۵ متر، فول امکانات 

طبقه اول- بدون واسطه 
٠٩٠٣٧٩١٥٤٠٦

٩٥٢٩٥١٢٧/ پ

نزد�< حرم و خيابان امام رضا
خرید و فروش آپارتمان

١و٢و٣ خواب
شجاعی ٣٨٥٣٣٠٩٠

٩٥٢٨٢٦٤٠/م

�فروش فور
هنرور ١٢

٧۵ مترى، کف سراميک
MDF، یک خواب، نورعالی

انبارى، طبقه دوم
 امتيازات مستقل بدون آسانسور

 ٢٢ رهن + ۶۵م نقد 
٩٥٢٩٥٥٧٤/ م٠٩١٥٠٦٣٠٧١٠

اقبال ٢١
٨٢متر- صفر- لوکس
٢٣٠م - بی واسطه 

٠٩٣٨٨١١٤٣٩٤
٩٥٢٩٤٦٢٢/ ق

آپارتمان ٧٠تا ٩٠متر� شما را 
محدوده وکيل آباد خریداریم 

٠٩١٥٣١٦٤٠٢٣
مهندس نادرى

٩٥٢٩٤٠١٠/ ق

امام رضا، بهار 
فدائيان اسالم عدل خمينی  
خرید، فروش، رهن و اجاره
٠٩١٥٥١٥٢٥٧٥ کمالی

٩٥١٦٩١٩٨/ پ

ابتدا� 3وثر ٩ 
موقعيت عالی ٨٨متر طبقه ٢ 

خوش نور و شيک انبارى پارکينگ 
٩٥٢٩٥٠٢٢/ ر٠٩١٥٥٠٦٥٤٠١

٨٦ متر
٢خواب

آماده تحویل
نزدیک حرم مطهر

١٩٩ م نقد 
الباقی در٢۴ ماه

اقساط 
٣٨٠٨٣٦١٣

٩٥٢٨٦٣٢٥/ ق

سيد� قائم٢٢-٨٠متر
حاشيه١٠متر، پارکينگ، آسانسور 

وکالتی، هایگالس ، لوکس
٩٥٢٩١١١٣/ خ٠٩١٥٥٠٧٢٨٥٩

 مجيد�ه و الهيه
 ٨۵الی١۵٠متر سندآزاد و 

وام دار 
 ٣٥٢٣٤٠٠٩-٠٩١٥٩٠٠٠٠٨٦

٩٥٢٩١٥٤٢/ ق

اقبال ٢١ 
 ٨ متر   ٨۵ امکانات،  فول   ۵ طبقه 
سال ١٩٨ م ٠٩٣٦٦٩٦٢٥٠٢

٩٥٢٨٩٦١٤/ ر

احمدآباد 
بلوار رضا

٨٧ متر سه واحدى طبقه سوم 
بدون آسانسور داراى پارکينگ و 
انبارى، بازسازى شده کامل، تميز 

فی ٢٧٠م
٠٩١٥٣٠١١٣٦٦
٠٩١٥٩٠٤٧٦٣٦

٩٥٢٩٢٩٩٢/ ف

 �فروش فور� فور
آپارتمان ٨٠ مترى واقع در بلوار 
ميثاق - اميریه ٢۴ زیرفی منطقه 

٩٥٢٩٣٩١٢/ ف٠٩١٥٣٠٢٣٥٠١

فروش فور� - صياد ٥٧
٨۴متر، سنددار

 امکانات فول، صفر 
٠٩١٥٤٧١٨٢٦٧

٩٥٢٩٤٨٩٥/ ف

قاسم آباد 
٨۵ مترى نوساز، طبقه ٣ فول

فی ١٩٠ م 
٠٩١٥٨٢٣٠٨٢٥ کاوش

٩٥٢٨٥٤٤٨/ ف

خر�د مسLن 
مبادله وام مسکن ٨۵ ميليونی 

٠٩١٥٥٠٦٤٨٥٤
٩٥٢٩٣٦٩٤/ ف

خاقان� ٢٦
٨۵ متر ، بازسازى شده 

 طبقه دوم -١٨٠ م
٠٩١٥٥٨٢٦٣٢٤

٩٥٢٩٤٩١٧/ ق

آپارتمان ٩٠متر� صفر 
محدوده و3يل آباد

 به فروش می رسد
٩٥٢٩٤٠٢٢/ ق٣٦٠٣٩٩٢٨

٨٠ متر صياد ٣٢ 
فول امکانات ،طبقه دوم 
رو به آفتاب ،فوق العاده 

خوش نقشه ،مترى ٢/٨٠٠
٠٩١٥١١٢٦٨٥٦
٠٩١٥٢٠٣٣٥١٥

٩٥٢٩٣٦٦٦/ پ

آزاد� ٨٥ -٨۵ متر بنا، یکخواب، 
با ٨۵ متر پشت بام دور دیوار و

 راه پله کامل از طبقه دوم اختصاصی
 فی ۶۵ م ٠٩٣٠٤٤٣٠٢١٦

٩٥٢٩٢٢٥٧/ ف

الهيه -محمد�ه
٨۵ متر - فول - ٧۶ م نقد 

+٢۵ م رهن +۴٠ م وام
( بی واسطه ) ٠٩٣٠٩١٩٥٨٠١

٩٥١٧٩٤٧٦/ ف

٩٥٢٦١٩١٤/ ف

آپارتمان و منزل و�ال�� 
شما را در محدوده ابوطالب، 
عبدالمطلب و کریمی خریداریم
ریحانی  ٠٩١٥٩٧٥١٠١٩

پا�دار� ٧- ٨٠ متر 
آسانسور  با   ۴ طبقه  ششدانگ  سند 
فی  بزرگ  محوطه  پارکينگ  انبارى 

١٧۵٠٩١٥١٢٣٦٩٠٤م
٩٥٢٩١٥٤٠/ ف

حاشيه الدن- ٩٠متر سرامي< 
لوستر  دوجداره  پکيج  هایگالس 
کاغذ نوساز طبقه ٣ وکالت ١۶٠م

٠٩١٥٥٠٧٩٢١٩
٩٥٢٨٥٦٣٢/ ق

 نما�شگاه-ارمغان
 آپارتمان ٩٣مترى طبقه دوم فروش 

یا معاوضه با زمين یا واحد کوچکتر
٩٥٢٩٤٨٨٧/ م ٠٩١٥٧٠٣٥٤٥٨

 اقبال١٣
 ٩۵ متر، فول
شيک،٢۴۵ م

 عرفان
٠٩٣٠٨٨٥٤٣٢١ 

٩٥٢٩٢٩٠٣/ پ

اوا�ل اماميه  
 ٩٣متر ٢ممر، فول امکانات

 طبقه ٢ و ٣ فی ٢١۵م
٩٥٢٩٥٥٥١/ ب ٠٩٣٦٢٢٢٢٨٥٩

٩٥٢٩٢٧٠٥/ پ

مجيد�ه
آپارتمان هاى ٩٠تا ١۴٠مترى با وام 

۶٠م تا ٨٠م،مترى ١/٧٠٠ به باال 
٣٥٣١٥٨٠٥-٠٩٣٨١٨٥٩٨٨٤

�فروش فور
آپارتمان٩۶/۵٠متر مربع طبقه 
اول خيابان سناباد ٢۶ بنفشه ۵

٠٩٣٦٥٨٢١١٠٠
٩٥٢٩٥٢٠٧/ د

 الهيه
 خرید و فروش 

فورى
٣٥٣١٢٢٢٤کرامتی

٩٥٢٣٦٠٨١/ ق٠٩١٥١١١٦٧٠٤

فروش فور� صياد
داراى  ساخت  حال  در  مترى   ٩٠  
شيرآالت طالیی و درب هاى کد دار

٩٥٢٧٨٨٨٤/ م ٠٩١٥٩١٠١٥٤٧

مجيد�ه
٩٠مترى و ١٠٠مترى با شرایط وام 

فوق لوکس - قربانيان
٠٩١٥٢٤٦٨١٦٦-٣٥٢٤٠١١٣

٩٥٠٧٣٧٥٥/ ف

 اوا�ل فالح� 
 ٩٣متر، طبقه ٣، فول امکانات 

١٩۵م
٩٥٢٩٥٥٥٤/ ب٠٩٣٦٢٢٢٢٨٥٩ 

قاسم آباد 
٩۵ متر، صفر، فول، سند آماده  

٢١۵ م
٠٩١٥٨٢٣٠٨٢٥ کاوش

٩٥٢٨٥٤٥٥/ ف

اوا�ل مجيد�ه و رحمانيه
١٠٠ مترى- صفر- فول 

تحویل ۴۵م +۶٠ م وام+ ٨٠ نقدى      
 ٠٩٣٦٣٠٤٣٠١٧-٣٥٢٣٣٤٨١

٩٥١١٣٧٦٤/ م

�صياد شيراز
 ١٠٠متر-خوش نقشه-طبقه اول

فول امکانات-لوکس(بدون واسطه)
٢٧٠م               ٣٨٦٧٢٢٦٠

٩٥٢٩٤٦٣٢/ ق

بلوارفرهنگ صفر
٩۶متر، ۵واحدى متریال عالی، فول 

 ٠٩١٥١١٧٣٣٧١(٢٩۵م)
KimiaMelk.ir

٩٥٢٩٥٢٩٨/ ق

اقدسيه ٢١
٩٣ متر طبقه ٣ دو نبش فول 

فی ١۴٣ م
٠٩١٥٣٠٧٩٥٧٣

٩٥٢٩٥٥٩٠/ ق

 � فروش آپارتمان ها
شي<

 باشرایط استثنایی 
در منطقه جوان و جدید 

مجيدیه و الهيه
۴واحدى و ٨واحدى 

به باال
(شخصی ساز)

 افشين٠٩١٥٥٠٧٦٩٦٤
٣٥٢٣٩٩١٩

٩٥٢٤٧٢٣١/ ق

٩٥٢٩١٤٥٥/ پ

و�ژه خاص پسندان
اکازیون،لوکسترین آپارتمان 

شاهد،سر٢نبش،٢واحد (١٠۵متر
طبقه ۴) و (٩۵متر،طبقه٢)صفر
فول، نماى رومی آسانسورایتاليایی

پنل،نورپردازى ،مترى۶٠٠/٢
تخفيف جزئی پاى خرید

٠٩١٥٧٧٧١٧٧٠

مجيد�ه- رحمانيه 
٩١ مترى ميثاق ١٠ 
٩٨ مترى مجيدیه ١٧

١١٠ مترى ميثاق ١٢,٣
٠٩١٥٣١٦٢٤٠٩

٣٥٢٤٠١١٢-قربانيان
٩٥٢٣٢٩٥٥/ ف

صياد 
٩٠ متر سوم، MDF، ٧۵ م نقد+ ٢۵ 
م رهن+ ۶٠ م وام در اقساط ٢۵٠  

٩٥٢٩٠٩٢٤/ ف٠٩١٥١١٧١٧٥١

بلوار سازمان آب- هجرت
آپارتمان ٩٠ مترى - طبقه ۴

 با آسانسور
٠٩١٥٢٠٠٢٨٠٠-٣٧٦٦٨١٢٠

٩٥٢٩٥١١١/ ف

٩٠ متر� دوخوابه 
با آسانسور طبقه اول ٨ واحدى 

آبکوه- بلوار مجد فی ٢٣۶ م 
٠٩١٥٦٢٥١٦٨١-٣٧٢٩٩٥٣٥

٩٥٢٩٥٠٤٥/ م

هدا�ت ١-٢ واحد آپارتمان
خوابه   ٢ صفر   ٣ و   ٢ طبقه  مترى   ٩٠
سراميک MDF آسانسور کاغذ دیوارى 

٠٩١٥٧٧٧٠١٩٧
٩٥٢٥٨٦١٧/ ف

٩٥٢٨٦٤٣٣/ م

صياد ٨
٩٣ متر طبقه ٢ بازسازى کامل خوش 
نقشه و نورگير بدون واسطه ٢٠۵م
٠٩١٥٨١٧٧٥٤٥-٣٨٦٩٢٢٥٢

رحمانيه ٥- ١٠٤متر  
طبقه ٣ فول امکانات کاغذ دیوارى 
پنل کوبی ١٣٧م نقد+ ٣۵م وام 

٠٩١٥٥٠٠٢٢٥٤
٩٥٢٩١٠٦٠/ ف

الهيه سجاد�ه ٢٢ 
سوپرلوکس واقعی باالتر از منطقه 

١١٢ متر صفر مترى ١,٨٠٠ م 
٠٩١٥٥٢٢٥٥٧٥

٩٥٢٩٥٢٣٧/ ف

برج مدرن الهيه 
فروش یا معاوضه 

٠٩١٥٧٣٧٧٠٠٣
٩٥٢٩٣٧٢٢/ ف

پشت پروما - �اس ٨
١٠٢ متر فول امکانات جنوبی
٠٩١٥٥٠٥٠٤١٠-٣٦٠٨١١٧١

٩٥٢٩٤٦١٨/ ف

رضاشهر 
١٠٠ متر طبقه درب مستقل ٢ خواب 

کف سراميک رهن کامل ۴٠م
٩٥٢٩٥٣٣٧/ پ٠٩٢١٧٦٧٧٦٧٥

برج مسLون� 
موسو� قوچان�
واحد ١٠٠ مترى 

٢خواب 
تحویل ۶ ماهه 

مترى ٢,٣٠٠م 
بدون واسطه

٠٩١٥٥٢٣٩٤٩٦
٩٥٢٦٩٦٩٤/ ف

قاض� طباطبا�� 
١٠٠متر نوساز فول شيک 

بيواسطه 
٠٩١٥١٠٢٥٢١١

٩٥٢٩١٩٦٠/ ق

 اوا�ل هاشميه 
 ١١٢متر ٢خوابه، سوپرلوکس 

فقط ۴۵٠م فول - هيراد
 ٠٩١٥٤٣٩٦٦١٠-٣٨٧٠٤٧٢٤

٩٥٢٩٥٦١٠/ ب

حاشيه بلوار شفا
مترى   ١٠٠ آپارتمان  واحد   ۵

به همراه یک دربند مغازه 
١٢ مترى شيک- سند وکالت

 بصورت یکجا یا تک واحدى
 به فروش می رسد 

٠٩١٥٥٠٤٦٥٤٨
٩٥٢٩٥١٦١/ م٣٧٢٤١٩٤٥

هاشميه-صياد
١٢۵متر،صفر،فول،٣ خواب، ٣٢٠م 
١١٠متر،صفر ،فول ،٢خواب ،٢۶۵م
٠٩٣٥٣٧٥٣١١٤بی واسطه

٩٥٢٩٥٥٤٩/ پ

بلوار فردوس�
ميالد شمالی ، آپارتمان ١١۵ متر  

فول امکانات
٠٩١٥٣١٤٠٨٠١

٩٥٢٩٣٤٩٢/ ل

١٠٠متر�، محمد�ه 
فول، شيک، کاغذدیوارى  

طبقه ۵، نورگير، کف پوش ١۶۵م 
٠٩١٥٥٠٥٨١٤٨

٩٥٢٩٤٦٥٩/ ر

 خر�د و فروش آپارتمان
تا 6٩ متر

خر�د و فروش آپارتمان 
٧٠ تا ٧٩ متر

خر�د و فروش آپارتمان
٨٠ تا ٨٩ متر

خر�د و فروش 
آپارتمان ٩٠ تا ٩٩ متر

خر�د و فروش آپارتمان
١٠٠تا ١١٩متر

٩٥١٧٠٥٠٤/پ

٩٥٢٦٥٧٤٣/ م


