
چهارشنبه ١٥ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٠
٣٩

جالل ٥٨
١۵٢ متر ، نوساز 

فول امکانات 
فی ۴٢۵ م

٠٩١٥٣١٦٩٨٠٠
٩٥٢٩٧١٢٥/ ل

سروش ٢
١۶٨ متر ٣ خواب ٧ سال ساخت 

فول امکانات فی ۵٣٠ م 
٠٩١٥٦٥٤٤٧٠٦

٩٥٢٩٩٧١١/ ف

سامانيه
١۶٨ مترى،تک واحدى،نوساز،جنوبی 

شيک و خوش نقشه   بی واسطه
٠٩١٠٤٩٤٣٥٣٣      

٩٥٢٩٩٦٩٣/ پ

سجاد فرهاد 
١۶٠متر ٣ سال ساخت لوکس

 بی واسطه          ٠٩١٥١٠٧٧٥٤٥
٩٥٢٩٩٧٣٩/ ف٠٩١٥٥٠٤٠٦٦٥

٩٥٢٩٤٠٣٦/ ق

حLيم نظام�
١۶٠متر، تک واحدى، بازسازى 

شده، زیرفی، معاوضه با آپارتمان
٠٩١٥٤٠٢٥٠٠١ عمارلو

احمدآباد 
حاشيه خيابان ابونصر 

فروشنده واقعی 
فورى     فورى 

١۵۵ متر- ٣ خواب- طبقه دوم 
در مرحله اجراى کف سازى و 

دکوراسيون داخلی تحویل شب عيد 
به  متریال  ترین  کامل  و  بهترین 

سليقه خریدار- سازنده معتبر 
شرایط پرداخت استثنایی 

مترى ۵ ميليون 

٠٩٣٥٩٤٤٦٦٠٧
٩٥٣٠٠٠٠٠/ م

اوا�ل 
هنرستان  
 ٢۴٠متر فوق لوکس 

+٢٠٠متر حياط فضاسازى 
استثنایی، بی واسطه  

قبوليان ٠٩١٥١٠٠٤٩٤٠ 
٩٥٢٩٧٦٣٨/ ب

الدن ١٦٧ متر ٣ خواب طبقه
امکانات  کليه  با  ساخت  سال   ٩ اول 
بدون  نقشه  خوش  و  شيک  بسيار 

٠٩١٥٣١٥٤٠٢٧واسطه 
٩٥٢٩٥٠٧٨/ ف

امامت 
رو�ا�� زندگ� 3نيد 
١۵٠ متر فوق لوکس 
٠٩١٥٦٨٩٨١٠٠

مداح- دولت
٩٥٢٩٦٥٦٨/ ب

سيدرض� 
١۵۴ متر فول ٢ سال طبقه ٢

 ۴٢۵ م-  مهندس فرزان
٠٩١٥٩٠٠٠١٠٣-٣٦٠٨٠٠٣١

٩٥٢٩٩٤٠٦/ ف

 هاشميه 
 آپارتمان ١۵٠مترى ۵طبقه ۵واحدى

 صفر فول استثنایی بی واسطه 
٩٥٣٠٠١٤٦/ ب٠٩١٥٦٦١٧٠٢١ 

پاسارگاد 
چهارراه صياد 

یک واحد ١۵۵ مترى 
طبقه سوم با آسانسور ٣ خواب 

کاغذ سراميک اسپيلت
 جهت دفاتر، مطب و مسکونی 

فروش فورى ۵٢٠م
٠٩١٥٦٦٠٥٢٩٧
٣٨٨٤٨٥٦٣ مقدم

٩٥٢٩٩٣١٥/ ف

١٥٠ متر با هنر
٣ سال ساخت فی ۶۶۵ م - ١٨٠ 
متر صفر فول امکانات فی ١,١٧٠ 

٠٩١٥٨٨٣٧٣٠٣ميليارد
٩٥٢٩٧٠٠٧/ ف

امامت 
١٧٠ زیر قيمت صفر طبقه دوم 

فی ۵۶٠م موارد مشابه 
٠٩٣٥٥٨٩٤٥٩٢ شفيع زاده

٩٥٢٩٩٩٦٣/ ف

اوا�ل هاشميه 
٢۴٠ متر، صفر، تک واحدى 
سوناى خشک و بخار جکوزى 

تراس بزرگ، ویو عالی 
بدون مشرف 

٠٩١٥٢٣٨٣٣٠٣
٩٥٢٨٠٨٧٨/ پ

فرهاد 
١۵٠متر، ٣خواب، فول

 بدون واسطه، فی مترى ۶م 
٠٩١٥٣٢٢٣٥٤٤-٣٧٦٠٢٢٦٠

٩٥٣٠٠٠٩١/ ف

 باهنر 
 ١۶۵متر ، بی واسطه 
٠٩١٥٨٢٠٠١٢١ 

٩٥٢٩٢٠٠٩/ ب

 فوق تصور شما 
 ٣خواب

 کليد نخورده 
با توضيحات 

شنيدنی 
مدرس، سروش، جالل 
٠٩١٥٥١٤٨١٦٧ 

مداح - کریم پور
٩٥٢٩٩١٥٣/ ب

٩٥٢٩٦٦٣٥/ م

هاشميه ٨
١۵۵متر طبقه ٢ چهار واحدى سراميک

 MDF پکيج بی واسطه فی۴٣٠م
٣٨٨٢٣٩٩٨

باهنر 
١۶۶ متر- صفر -فول- الکچرى 

٠٩١٥١١٧٨٣٢٧
٩٥٢٩٩٣٤٩/ ف

گلشن ٢٥٠متر
طبقه٢ -۴خواب فول امکانات 

فروش معاوضه فی ١,١٠٠ميليارد
گرگانی ٣٨٨١٨٤١٢

٩٥٢٩٧٢٩٢/ پ

فرهنگ سروش 
١٦٠متر فول شي< 

قيمت ۵١٠م بی واسطه
٩٥٢٩٧٨٠٥/ ق٠٩١٥٩١٦٥٠١٢

حLيم نظام�
٢١٠متر 

متریال فراتراز منطقه
 فوق لوکس

 ویژه مشکل پسندان
 بدون واسطه لطفا 

٠٩١٥٤٠٣٠٠١٦
٩٥٢٩٨٨٤٠/ ق

اوا�ل هاشميه 
١۵۵ مترى، تک واحدى ،خوش نقشه 

بازسازى جنوبی، بی واسطه ۴۴٠م 
٩٥٢٩٧١٨٢/ پ٠٩١٠٤٩٤٣٥٣٣

اوا�ل هاشميه  
 ٣٠٠ متر لوکس یا ٢٠٠ متر 

حياط اختصاصی
 نقدى یا معاوضه 

با واحد کوچکتر ( بی واسطه)

 ٠٩٣٩٩٢٢٨٠٠٦
٩٥٢٩٥٧٠٧/ بتفضلی

 فروش فور� آپارتمان 
 با متراژ ١۵۵متر، خوش نقشه

تراس، انبارى،پارکينگ،
 آسانسور، فول،زیر قيمت منطقه
 مترى ۴ ميليون تومان،خریدار
 واقعی،تخفيف زمان معامله 

٠٩٠٣٦٠٨٧٠٧٧ 
٠٩١٥٢٣٠٠٠٥٨

٩٥٢٩٨٨٦٢/ م

ارشاد - توفيق 
١٧٠متر، بسيار شيک 

١ سال ساخت، بدون واسطه 
٠٩١٥٤٠٣٠٠١٦

٩٥٢٩١٩٨٤/ ق

 � خر�دار نقد
آپارتمان

در مناطق اقبال- صياد
 هفت تير - فارغ - دندان 

زیر ده سال ساخت 
با هر متراژ (بی واسطه )

٣٨٧٠٤٧٢٤ 
٩٥٢٩٥٧٠٢/ ب٣٨٧٠٤٧١١

گلشن هنرستان 
١۶٠ متر صفر اکازیون 

٠٩١٢١٤٩١٢١٦
٠٩١٥١٦٠٠٠٠٠

٩٥٢٨٧٣٤٦/ پ

امامت ٦٤
١۶٠ متر متریال اروپایی نما 

کالسيک لوکس بدون واسطه 
٠٩١٥٠٠٧٩٠٠٦

٩٥٢٩٧٦٦٧/ ف

 هاشميه -١٥٠متر
  فول امکانات، جنوبی، نقشه و قيمت 

استثنایی 

٩٥٢٩٥٦٩٨/ ب

٠٩١٥٥٧٩٩٢٥٩ 
کریمی ٠٩٣٦١٤٧٩٣٧٦

فرامرز از مجموعه ٣ واحدى ١٨۵ 
متر طبقه سوم ٣سال ساخت امکانات 

فول بدون آسانسور فی ۴٧٠ م
٠٩١٥١٠١٧٢٠٠ نيک بين

٩٥٢٩٩٣٢٠/ ف

گلشن-٢٨٠متر
کالسيک،نورگيرعالی،بی واسطه

٠٩١٥٥٠٩١٢٠٩
٩٥٣٠٠٢٩٩/ پ

احمدآباد- باب< 
یک واحد آپارتمان 

١٧٠متر،صفر
 فول امکانات 

٠٩١٥٣١٤٤٤٧٦
٩٥٢٩٤٥٢٧/ ف

سجاد- اوا�ل نيلوفر  
 ١٩٠ متر فوق لوکس، گرمایش از 

کف فروشنده واقعی، بی واسطه
فرمانيه     ٠٩١٥٢٠٢٠٢١٠ 

٩٥٢٩٧٤٨٠/ ب

فروشنده واقع� 
�فور�           فور

 ١٧۵  ،١۶۵  ،١٣٠ متراژهاى  
١٩٠ ،٢٠٠، ٢٢٠، ٢٣۵و٢۵٠ 

منطقه تراکم کم ، قائم مقام 
جنوبی ، حافظ ، هنرستان

٠٩١٠٥٦٠١٠٢٤
٩٥٢٩٩٧٢٠/ ل

باهنر 
 ١٩٠متر مستر البی تراس فول

٩٥٢٨٥١٩٩/ ب٠٩١٥٠٠٤٤٠٠٦ 

 �امامت ١٧٠ متر

مداح- دولت 
٠٩١٥٦٨٩٨١٠٠

٩٥٢٩٦٥٦١/ ب

امامت 
١۶٠ متر نوساز ٣ سال ساخت 

فی ۴٢۵م موارد مشابه 
٠٩٣٥٥٨٩٤٥٩٢ شفيع زاده

٩٥٢٩٩٩٧١/ ف

آپارتمان سه خوابه 
فول امکانات واقع در مطهرى جنوبی
 فی ۴۶٠ م ساعت تماس ١٠ الی ٢١

٩٥٢٩٧٥٣٣/ م٠٩١٥٥١٠٧٧٢٦

 گلشن 
 ٢٠۵متر فول امکانات 

فوق العاده لوکس 
دیزاین عالی 

نقدى یا معاوضه، بی واسطه  
حسينی ٠٩١٩٠٢٢٧١٥٣ 

٩٥٢٩٩١٢٧/ ب

 شهرt غرب فالح� �<
 آپارتمان ١۶۵متر صفر

فول امکانات بسيارشيک و خوش 
نقشه طبقه ۴ سند وپایانکار 
آماده داراى امتياز ۴٠م وام 

مسکن با ٢٠قسط پرداخت شده 
اقساط وام ماهيانه ٧٠٠ تومان 

قيمت (٣۵٠م+۴٠م وام)
 قيمت کل ٣٩٠م

٩٥٢٩٥١٩٩/ ق٠٩١٥٥٠١٩٠٠٨ 

 امامت
 در حال ساخت 

 ٣خواب، کالسيک 
مدرن

٠٩٣٥٧٧٢٢٦٩٥ 
مداح - دولت

٩٥٢٩٩١٤٣/ ب

امامت ٤٥
حاشيه  به  نزدیک  صفر  متر   ١۵٠
امامت هایگلس ٣٩٠ م بدون واسطه

٩٥٢٩٧٦٤٧/ ف٠٩١٥٠٠٧٩٠٠٦

سجاد
خرید و فروش
VIP آپارتمان

 ٢۵٠ متر به باال
٠٩١٥٥١٧١٦٧٠

٩٥٢٣٧٠٢٨/ ف

دانشجو ٢٣
١۵٣ -فول- ٢ سال- ۴٢٠ م 

مهندس فرزان
٠٩١٥٩٠٠٠١٠٣-٣٦٠٨٠٠٣١

٩٥٢٩٩٣٩٦/ ف

ابومسلم احمدآباد 
١۶٠متر ، طبقه اول

 ١١ سال ساخت، فول امکانات 
٩٥٢٩٨١٠٠/ ف٠٩١٥١١٣٥٣٥٩

 دانشجو 
 ١٨٠ متر با بهترین نقشه 
و متریال ، قيمت استثنایی 

( بی واسطه) 
٠٩٣٥٦٠٠٨٥٠٩ 

٩٥٢٩٥٦٩٦/ بشيرازى

�فروش فور
فول   ۴ طبقه  متر   ١۵۵ آپارتمان 
امکانات بدون واسطه خریدار واقعی 

٠٩١٥٨٧٩٩٩٤٠فی ۴٢٠ م
٩٥٢٩٦٠٤٨/ ل

باهنر 
و  متریال  آپارتمان،  متر   ٢٠٠
سبز  فضاى  روبه  عالی  موقعيت 

 ٠٩١٥٠٠٢٦٠٠٥بی واسطه
٩٥٢٩٢٥١٥/ ب

امامت ٢١
١۶۵ متر جنوبی طبقه ۵ و ۶ فول

 فی ۴٩۵ م موارد مشابه 
شفيع زاده ٠٩١٥١١٥٤٢٣٩

٩٥٢٩٩٩٨٣/ ف

سجاد
١۵٠-٢٠٠-٣٢٠متر فوق شيک 

اکبرى     ٠٩١٥٠٠٥٣١٦١
٩٥٢٤٨٦٦١/ ق

دانشجو ١٦٠ متر 
آپارتمان ده واحدى صفر فول 

معاوضه با آپارتمان کوچکتر 
٩٥٢٩٦٧٥١/ ر٠٩١٥٩٠٣٢٤١٦

هاشميه(ز�ر ف�) 
١٩٠ متر، طبقه اول 
گرمایش از کف فول 

امکانات نوساز ٣۴۵ م نقد 
+ ١٢۵ رهن + ١٠٠م 

سند بی واسطه
٠٩١٥٥١٠٧٤٢٣

٩٥٢٩٨٩٧٥/ پ

هاشميه
 ٢٧۵ متر، ٣ خواب، فول امکانات 

( بی واسطه ) رجبی 
٩٥٢٩٥٦٩٣/ ب٠٩١٥٢٠١٥٢٥٤ 

فروش فور� هفت تير
 ٢١٢ مترى طبقه سوم فول 

شيک فی ٧۶٠ م 
٠٩١٥١٢٥٧٢٥٢

٩٥٣٠٠٠٥٤/ ف

 اوا�ل هاشميه 
 ٢٢٠ متر ٣ خوابه نورگير 
و نقشه عالی سوپر لوکس 
با  تمام امکانات بی واسطه

هيراد ٣٨٧٠٤٧٢٤
 ٠٩١٥٤٣٩٦٦١٠

٩٥٢٩٥٧١١/ ب

دانشجو 
١۵٠ متر - نوساز- فول امکانات 

فی مترى ٢,٩٠٠ م 
٣٦٢٣٣٤٣٥-٣٦٢٣٣٧٣٨

٩٥٢٩٤٧٧٥/ ف

احمدآباد 
اکازیون ویالیی کلنگی

معينی ٠٩١٥٧٠٨٩٠٠٢
٩٥٢٩٦٢٨٧/ پ

حاشيه 
بلوار آموزگار 

حدفاصل سيدرضی و دانش آموز 
٣٠٠ متر زمين تراکم کم 

حاشيه فی ١,١٠٠ ميليارد 
یا معاوضه با ملک در سجاد 

یا وکيل آباد
٣٧٦١٨٣٢١

٩٥٢٩٩٢١١/ ف٠٩١٥١١٨١٣٧٩

هنرستان- صارم� 
موقعيت عالی،  ٢۵۵متر، 
تراکم زیاد ، ٣٧۵متر بنا 

در ۵ واحد، بی واسطه
 یک ميليارد و ٣٠٠م 
٠٩٣٩٨١٢٥٠٠٢
٠٩١٥٣٠٧٢٩٢٦

٩٥٢٩٩٢٧٨/ ف

�وحدت امت ٣ فور
١١۴ متر زیربنا ١۵٠ متر ششدانگ

 دو طبقه مجزا بازسازى شده 
٠٩١٥١٢٢٦٤٩٦

٩٥٢٩٩٣٤٨/ ف

�< خانه و�ال�� 
به متراژ ٢٠٨ متر داراى 

١۶٠ متر بنا و پروانه دو طبقه 
مازاد مجموع ۵ طبقه و ۶٨۵ 

متر پروانه تسویه شده زمين 
۴۵٠ م پروانه ١۵٠م 

تلفن   ٠٩١٥٥١٢٤٦٢٥
٩٥٢٩٧٤٥٤/ ق

به موارد فروش 
شماسر�عا

نيازمند و خریداریم
ویالیی،آپارتمان،زمين وتجارى

 در قاسم آباد
فرزان ٣٦٦١٧٧٧٥ 
٠٩١٥٣١٥٠٢٢٧

٩٥٢٧٩٨٨٠/ پ

و�ال�� شي< گراخ<
۴٨٠ متر زمين ، ١٢٠ متر بنا

٣٠ متر مغازه درحد صفر ، شيک  
٠٩١٥٣١٦٢٣١٨تميز

٩٥٢٧٧٠٦٩/ ل

حاشيه سلمان فارس�٣

٣۶٠متر ٢نبش 
موقعيت عالی 

مترى٨م
٠٩٠٣٥١٠٧٠٠١

٩٥١٨٤٥١٥/ ق

سجاد
 بزرگمهر جنوب�

۵٢٠متر جنوبی 
نقد یا معاوضه

 با آپارتمان 
بی واسطه

٠٩١٥٣١٧٠٤٩٧
٩٥٢٩٩٦٢١/ پ

خر�د و فروش خانه

٩٥٢٩٥٥٧١/ق

٩٥١٨٣٠٢٣/ م

٩٥٢٩٠٧١٢/ م

٩٥١٩٩٥٥٨/ خ

٩٥٢٨١٣٣٨/ ف


