
پنجشنبه ١٦ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤١
٤٥

احمدآباد
 باب? 

١۴٢ متر طبقه اول 
تک واحدى ٣ خوابه 

۴٩٠ ميليون- بی واسطه 
٠٩٣٥٩٤٤٦٦٠٧

٩٥٢٩٩٩٩٣/ م

هنرستان 
١۴۵متر، صفر، تک واحدى 

 بی واسطه فی ۵۶۵ م 
٩٥٣٠٠٩٦٢/ ف٠٩٣٩٠٠٧٩٧٠٦

بلوار مجيد�ه 
١٣٠ متر صفر فول کاغذ تمام 
امکانات نصب مترى ١,٨٠٠م

٠٩١٥٣١٦٥٠٧٧-٣٥٢٤٠٦٩٠
٩٥٣٠١٠٨٩/ ف

  �فور�               فور
با  چهارم  طبقه  متر   ١۴٠ آپارتمان 
آسانسور واقع در خيام ۴۶ بفروش 

 ٠٩٣٩٧٧١٠٩٥٠می رسد
٩٥٢٩٨٨٦٤/ م

حاشيه بلوار فرهنگ
١٣٠مترى -٣خواب تک واحدى 

فول امکانات- بی واسطه
٠٩١٥٣٠٥٨٩٢٩

٩٥٢٩٩٥٩٦/ پ

فروش فور� انتها� فرامرز 
بدون  سوم  طبقه  متر   ١۴٠ بهاران 
۴واحدى  مجموعه  شيک  آسانسور 

٢٢۵٠٩١٥٨٢٢٢٤٩٣م 
٩٥٢٩١٦٦٠/ ف

بلوار رحمانيه 
١٣٠ متر- صفر - فول 

 تمام نورگير مترى ١۶٠٠ م
٠٩١٥٣١٦٥٠٧٧-٣٥٢٤٠٦٩٠

٩٥٣٠١١١٦/ ف

سيد رض�
١٣٠متر،سوپر 

لوکس ۵٠ متر تراس 
روف گاردن،متریال 

استثنایی، دو کله
بدون مشرف

٠٩٣٣٨٠٢٠٧٤١
٩٥٢٩٠٧٩١/ پ

٩٥٢٩٥٥٣٧/ پ

و3يل آباد 
١١٢متر- ١٢۵متر 

برج رونيا 
استخر- سونا -جکوزى  

کارواش -کافی شاپ
نارون ٠٩١٥٥١١٤٩٠٧

خر�دار هستم
نزدیک قطار شهرى از هفت تير تا 
صياد حداکثر ٣ سال ساخت حدود

٠٩١٥٥٠٤١٨٦٤ ١۵٠ متر
٩٥٢٩٩٦٦٧/ ل

دانش آموز ٢٦
نبش   ٣  ، خواب   ٣  ، متر   ١٣٠
فروش یا معاوضه با واحد کوچکتر 

٣٩٠٠٩١٥٧٥٨٢٩٥٢ م
٩٥٢٨٤٢١١/ ل

بر3پور 
١٢۵متر ٢خواب، فول امکانات 
فی ۴١۵م  ٠٩١٥٩١٥٨٨٤١

٩٥٢٩٩٨٤٨/ ف

فروش آپارتمان نوساز 
هاشميه ٦٢ فراز

 همراه ٠٩٣٥١٢٥٠٨٤٦   
٩٥٣٠٠٥١٣/ رثابت ٣٨٨٤٧٥٢٣

الهيه ٦-فول
۴طبقه-۴ واحده -١٢۵مترى

٣ خواب فوق العاده لوكس مترى
٢.١    ٠٩٣٨٧٧٠٠٧٣٥۵٠

٩٥٢٩٨٠٨٧/ ق

اوا�ل سامانيه 
١۴٠ متر، فول امکانات، صفر، 

طبقه ۵ بی واسطه 
٩٥٢٩٩٤٦١/ ف٠٩١٥٤٢٥٣٠٤٣

فروشنده واقع� بلوار ميثاق 
عصمتيه -٣ واحد از مجتمع ۶ واحدى 
هر واحد ١٢۵ متر با آسانسور مترى 

١,۵٠٠م ٠٩١٥١٢٤٠٢٥١
٩٥٢٩٨٩٠٤/ ف

قاسم آباد
١٣۵ متر صفر و ٣ ماه تحویل

 تک واحدى بی واسطه 
٩٥٣٠٠١٧١/ ر٠٩٣٥٤٨٨٤٩٩٤

فروش آپارتمان
واقع در سجاد خيابان 
امين ١۴۵ متر لوکس 

صفر نقد و اقساط 
٧۵٠ م 

٠٩٣٥٣٥٢١٤٠٢
٩٥٢٩٧٦٥٣/ ف

هاشميه 
١٣٠ متر ٣ خواب

 طبقه سوم ۶ سال ساخت 
با آسانسور ۴۵٠م

٠٩١٥٢٠٤٨٠١٦ 
٩٥٣٠٠٤٥٤/ پ

فرامرز 
اختصاصی  پارکينگ   - متر   ١٣۵
بازسازى شده - طبقه دوم - حاشيه 

٠٩١٥٥٠٠٠٦٨٧فضاى سبز
٩٥٢٩٧٢٦٢/ ف

هنرستان-١٤٥متر
صفر،کامال استثنایی،رویایی

تک واحدى،بدون واسطه
٠٩١٥٨٠٩٠١٤١-٣٨٩٤٤٠٩٩

٩٥٣٠٠٧٣٠/ پ

�مجيد�ه ١٢٥متر
٣خواب صفر فول- قولنامه و 

تحویل:١٢٠م مترى ١م و ۶٠٠ 
٠٩١٥٥٢١٥٨٤٣وام دار

٩٥٣٠٠٣٧٦/ ق

 آپارتمان فروش� 
 واقع در سرافرازان ١٢

نزدیک به حاشيه 
تمام فول، سه خوابه، 

یک سال ساخت، سند ملکی 
١٣۵متر، قيمت ٣٢٠ميليون 

٠٩١٥٥٠٨٢١٢٤ 
٩٥٣٠٠٢٥١/ ب

فروش فور� صادقيه 
١٣٣ متر طبقه ١٠ فول ٣٠ م 
رهن+ ٣٠ م سند+ ١٣٠ م نقد

٩٥٢٩٨٥١٦/ ف٠٩١٥٤١٢٣٣٢٩

نيازمند�م
آپارتمان ٣خواب ١۵٠مترى 

محدوده هفت تير هاشميه کوثر
٠٩١٥٦٠٠٨٩١٥

٩٥٣٠٠٦٧٦/ پ

سيدرض� 
١۵۴ متر فول ٢ سال طبقه ٢

 ۴٢۵ م-  مهندس فرزان
٠٩١٥٩٠٠٠١٠٣-٣٦٠٨٠٠٣١

٩٥٢٩٩٤٠٦/ ف

احمدآباد - باب?
٢٣٠ متر ٣خوابه الکچرى 
با ویو استثنایی هتل هما 

البی و سالن اجتماعات 
بدون واسطه

٠٩١٥٣١٣٠٢٩١ دالرام 
١-٣٨٤٦٣٨٧٠

٩٥٢٩٥٦٥٠/ ف

آپارتمان 
هنرستان 
٢٢٨ متر، فول 

صفر، نورگير عالی 
٠٩١٥٣٠٤٨٤٣٤

٩٥٢٩٤١٦٧/ پ

آپارتمان و�ژه
تک واحدى ٣۵٣ متر - اول حافظ

٠٩١٥١١٠٢٥٨٢
٩٥٢٩٩٦٥٦/ ل

باهنر 
 ١٩٠متر مستر البی تراس فول

٩٥٢٨٥١٩٩/ ب٠٩١٥٠٠٤٤٠٠٦ 

هنرستان
١٤٠متر

صفر،تک واحدى
 فروش نقدى یا معاوضه 

 بی واسطه
مصور

٠٩١٥٣١٣٦٠٣٨
٩٥٣٠٠٢٦٠/ پ

اوا�ل دانشجو 
١۶۵ مترى صفر متریال اروپایی خوش 
واسطه  بی  موجود-  طبقه   ۴ نقشه 

٠٩٣٧٤٨٢٤٩٥٧کيانی 
٩٥٣٠١٣١٠/ ب

ميدان جانباز
ميالد شمالی ١۶ (ثمانه ١۵) 

١۵٧ متر ٣ خوابه خوش 
نقشه طبقه ٣ چهار واحدى 

منطقه عالی مسکونی
 ٣٨٦٤٠٠١٦

٠٩١٥٣١٤٦٢٥٣
٩٥٢٩٦٩٦٣/ ف

دانشجو ٢٣
١۵٣ -فول- ٢ سال- ۴٢٠ م 

مهندس فرزان
٠٩١٥٩٠٠٠١٠٣-٣٦٠٨٠٠٣١

٩٥٢٩٩٣٩٦/ ف

 سجاد 
 بورس آپارتمان هاى

 ViP 
٣۵٠مترى فوق لوکس 

یاسمن 
یاس 

بزرگمهر و ...
بی واسطه  

فرمانيه
٠٩١٥٢٥٨١٠١٠ 

٩٥٣٠١٣٨٢/ ب

سامانيه
١۶٨ مترى،تک واحدى،نوساز،جنوبی 

شيک و خوش نقشه   بی واسطه
٠٩١٠٤٩٤٣٥٣٣      

٩٥٢٩٩٦٩٣/ پ

�اوا�ل فرامرز آزاد
٢٢٠مترطبقه یک گرمایش كف 

صفرلوكس فی ٩٠٠م 
گرایلی ٠٩١٥٣١٠٨٦٢٤

٩٥٢٩٨٧٧٢/ ق

مل? آباد- گو�ا 
١۶۵متر، آسانسور، بازسازى 
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٣ َملک

٩٥٣٠١٣١١/ ف

رضاشهر بلوار رضو� فروش
آپارتمان ١۵۵ مترى از ساختمان 

٢نبش در حال ساخت به صورت فول 
امکانات ٠٩١٥٦١١٣٤٠٦

٩٥٣٠٠٩١٦/ ف

هنرستان١٨
یکجا،صفر،۴واحد،١٣۵مترى،٣خواب
فول،فی۵ميليارد،فروش یا معاوضه

گرگانی ٣٨٨١٨٤١٢
٩٥٣٠٠٢٥٤/ پ

ابومسلم احمدآباد 
١۶٠متر ، طبقه اول

 ١١ سال ساخت، فول امکانات 
٩٥٢٩٨١٠٠/ ف٠٩١٥١١٣٥٣٥٩

٩٥٢٩٤٠٣٦/ ق

حNيم نظام�
١۶٠متر، تک واحدى، بازسازى 

شده، زیرفی، معاوضه با آپارتمان
٠٩١٥٤٠٢٥٠٠١ عمارلو

 باهنر
 آپارتمان ١۵٠مترى طبقه ۴ 
جنوبی تراس عالی بی واسطه 

 ٠٩١٥٠٠٢٦٠٠٥
٩٥٣٠١٣٨١/ ب

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

بلوار دالوران، دالوران ٨ 
٢ واحد از مجتمع ۵ واحدى، هر واحد 
١٧٨ متر، بسيار شيک، مترى ۶٠٠,٢ 

م، صفر ٠٩١٥١٢٤٠٢٥١ 
٩٥٢٩٨٨٧٨/ ف

 هاشميه 
 ٢٠٠متر،صفر، طبقه اول
آماده تحویل، فی ۶٠٠م 

بی واسطه 
گل محمدى ٠٩١٥٧٦١٢٠٠٥

قياسی ٠٩٣٦١٧١٧١١٠
٩٥٢٩٩١٢٨/ ب

دانشجو 
١٨٠متر ، ٣خواب، شمالی، قابل 

معاوضه با ماشين بی واسطه 
٩٥٢٩٨٤٠٠/ ف٠٩١٥١٢٢٧٣٥٣

احمدآباد- قائم 
١٨٠متر، صفر، ملک ، ٢ممر، قابل 
معاوضه با واحد کوچکتر و ماشين

 بی واسطه  ٠٩١٥١٠١٠٥١١
٩٥٢٩٨٤٠٨/ ف

٩٥٢٩٣٣٢٧/ م

�فردوس�- مهد
٢٠٠ متر فول امکانات (فی۶۴۵م)

٠٩١٥٥١٠٥٠٩٠ عاقبتی 

مهد�(صفر)١٥٠ متر
لوکس کف  از  گرمایش  اول  طبقه 
فول فروشنده واقعی بی واسطه- راد
٠٩٠٣٤٣٥٦٤٣٨ -٣٧٦٤٧١١٦

٩٥٢٤١٤٩٩/ د

١٥٠متر لو3س به قيمت 
ا�رج،سيدرض�

بی واسطه ، شایان
٩٥٢٩٨٨٦٨/ ل   ٠٩١٥٥١٤٤٨٩٨

احمدآباد -عدالت 
٢٢٠متر، چهارخوابه، تک واحدى، طبقه 
دوم، بدون آسانسور ١۵ سال ساخت 

٩٥٢٩٧٢٤٣/ ف٠٩١٥١١٣٥٢٣٨

دانشجو ١٦
١۵۵ مترى صفر تک واحدى فروش 

نقدى یا معاوضه با واحد کوچکتر
٠٩١٥٧٠٣٣١٦٢

٩٥٢٩٨٣٠١/ ق

ارشاد - توفيق 
١٧٠متر، بسيار شيک 

١ سال ساخت، بدون واسطه 
٠٩١٥٤٠٣٠٠١٦

٩٥٢٩١٩٨٤/ ق

اوا�ل جالل
۶ طبقه آپارتمان ١۶٠ مترى صفر 
بصورت یکجا بی واسطه - رایزن 

٠٩١٥٦٤٤٠٠٥٤نوروزى
٩٥٢٩٦٠٩٥/ ل

اوا�ل هنرستان 
٢١٠ متر، صفر، نورگير عالی 

سيستم BMS کابينت وکيوم  
٣ عدد حمام و سرویس 

١/١٠٠ ميليارد، بی واسطه
٠٩١٥١٠٥٦٤٤٣

٩٥٣٠٠٧٠٢/ پ

اوا�ل هاشميه 
اکازیون،١٧٠متر،فوق العاده 

شيک و لوکس،۴٩٠م،بی واسطه
٠٩١٥٣٣٨٧٠٠٣

٩٥٣٠٠٧٥١/ پ

٢ �مهد
١٧٠متر -مجتمع ۴واحدى

 فول امکانات -مترى٣,٧٠٠م
٠٩١٥٩٠٩٥٠٠٤-٣٧٦٣٩٦٧٦

٩٥٢٩٨٦٦٣/ ق

اوا�ل امامت
١۶۵متر -فول امکانات 

مجموعه ۴ واحدى
 نورگير عالی 
قيمت مناسب

 بی واسطه
٠٩١٥٨٣١٨٤٩٩

٩٥٣٠١٢٩٤/ پ

فرهنگ سروش 
١٦٠متر فول شي? 

قيمت ۵١٠م بی واسطه
٩٥٢٩٧٨٠٥/ ق٠٩١٥٩١٦٥٠١٢

دالوران ١٠ 
١٧٠ متر طبقه ۴ صفر

 شخصی ساز مترى ٢۶۵٠ م
٠٩١٥٥١٥٨٥٨٢

٩٥٢٩٩٧٣٧/ ف

 فوق تصور شما 
 ٣خواب

 کليد نخورده 
با توضيحات 

شنيدنی 
مدرس، سروش، جالل 
٠٩١٥٥١٤٨١٦٧ 

مداح - کریم پور
٩٥٢٩٩١٥٣/ ب

اقبال
١۵۵متر،٣خواب،۴سال،جنوبی

دوطرف نور،شيک و لوکس،٣٨۵م
بی واسطه ٠٩١٥٥١٠٧٤٢٣

٩٥٢٩٨٩٧٨/ پ

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

 ٠٩١٥٠٠٢٦٠٠٥بی واسطه
٩٥٢٩٢٥١٥/ ب

 3وثر ( باهنر) 
با  واحدى،  تک  صفر،  متر   ١٧٠  
 ۴٧٠٠ مترى  اروپایی  متریال 

 ٠٩١٥٥٠٦٤٧١٥حسن زاده
٩٥٢٩٥٧١٦/ ب

سجاد (�اسمن)
٢٠٠ متر ٣ خواب + ٧٠ متر 

١ خواب + ٢٠٠ متر حياط 
اختصاصی، داراى پارکينگ 

و ٣١٠ متر سهم العرصه 
(جنوبی) فی ٢ ميليارد 

طهرانی ٠٩١٥٩١٥٣٠١٥
٩٥٢٩٨٨٦٥/ پ

هنرستان 
 ٢٣٠ متر، صفر، ٧٧٠ م 

نقد یا معاوضه ( بی واسطه)
٩٥٢٩٥٧١٣/ ب٠٩٣٩٩٢٢٨٠٠٦

اوا�ل سيد مرتض�
١۶۵ متر صفر استثنایی ۵۶٠م

گرگانی ٣٨٨٤٣٥٣٣
٩٥٣٠١٢٩٠/ پ

بلوار ول� عصر 
١٢۵مترزمين ،١٨٠متر بنا 

در ٢طبقه بسيار شيک ٢٨٠م 
٠٩١٥٣١٦٥٠٧٧-٣٥٢٤٠٦٩٠

٩٥٣٠١٠٤٩/ ف

مالNين محترم
در مناطق سجاد- ملک آباد
 احمدآباد و هاشميه به منزل

 کلنگی شما جهت خرید یا
 مشارکت در ساخت نيازمندیم 

٠٩١٥١١٦٢٣٦١
٩٥١٩٤٤٣٨/ م٣٧٦٦٢٥٥٥

مل? آباد 
٢۵٠متر، تراکم کم
فروشنده واقعی 

٠٩١٥٠٧٠١٠٠٧ َملک
٩٥٣٠١٣١٣/ ف

منزل و�ال�� 
٢١۶ متر زمين ١٣٠ متر بناى 
شيک تراکم زیاد ساجدى ۴ 

٣٦٠٥٢٥٣٩-٠٩١٥١١٤٠١١٦
٩٥٢٩١٠٧٤/ ف

گلبهار محله فارغ التحصيالن 
دانشگاه ٢٢٠مترزمين 

١٠٠متربنا نوساز دوممر 
٠٩١٥٥١٧٧٣٣١

٩٥٢٩٩٣٩٢/ ف

فروش مل? سند دار -١٨٢,٩۵
 تک واحدى - ١٠٧ متر حاشيه ٢٠,۶  

جنوبی- ٣٧۵ م -حر عاملی ۴۵
٠٩١٥٨٩١٥٦٦٩-٣٧٢٤٥٣٨٥

٩٥٣٠١٢١٠/ ف

فروش منزل «باغ و�ال»
با مستغالت ٨ دربند مغازه 

باغشن نيشابور حاشيه بلوار 
٩٥٢٩٨٥٩٩/ م٠٩١٥٣٠٢٨٥٠٩

3وهسنگ� - بهشت�
(قبل از باغ الندشت) 
منطقه اصيل محصور 

بين چند باغ ٢١٠ متر 
(١٠×٢١)

٠٩١٥١١١٢١٥٠
٩٥٢٩٧٩٧٢/ ف

منزل و�ال��
واقع در هفت تير ۴٧۵ متر زمين 

٧٠٠ متر زیربنا شمالی ،کلنگی
٠٩١٥٣٣٨٠٤٠١

٩٥٢٩٥٩٣٦/ ل

 صياد 
(حافظيه)

 ۴٢٠متر، تراکم زیاد 
۶ سقف پروانه 

جنوبی، بی واسطه 
ميرزایی ٠٩٣٥٧٣٦٢٦٣٢ 

٩٥٢٩٩١٣٤/ ب

 امامت، مدرس 
جالل  سروش، 

 ٢۵٠مترى
 گلچينی از

 بهترین هاى منطقه 
٠٩١٥٥١٤٨١٦٧ 

مداح - کریم پور
٩٥٢٩٩١٥٢/ ب

خر�د و فروش خانه

خر�د و فروش آپارتمان 
١٢٠تا ١4٩متر

 خر�د و فروش آپارتمان 
١5٠ متر به باال

٩٥٢٩٥٥٧١/ق

٩٥٢٣٩٠٢٣/ ف


