
يكشنبه ١٩ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٣
٣٦

هفت تير 
فکورى ١٣ آپارتمان

١٨٠ و ١١۵ مترى، صفر 
٩٥٣٠٣٢٨٣/ پ٠٩٣٦٥٦٣٤٠٥٥

دانشجو ١٦
١۵۵ مترى صفر تک واحدى فروش 

نقدى یا معاوضه با واحد کوچکتر
٠٩١٥٧٠٣٣١٦٢

٩٥٢٩٨٣٠١/ ق

امامت 
١٧٠ متر صفر ٣ خواب 

نزدیک پارک ملت 
طبقات باال 

با ویو پارک ملت
 خوش نقشه نورگير عالی

 شخصی ساز 
٠٩١٥٦١٨٣٢٣٠

٩٥٣٠٣٤٦١/ بمداح- حسينی

سامانيه
 ١۶٨ متر تک واحدى نوساز جنوبی 
شيک و لوکس بی واسطه فی ۶٣٠م

٩٥٣٠٣١٠٣/ پ٠٩١٠٤٩٤٣٥٣٣

فروش فور' 
حاشيه دانش آموز مسکونی تجارى

 در ٣طبقه ٢۴٠ متر زیربنا
٩٥٣٠٢٦٩١/ ف٠٩١٥٥١٦١١٢٤

اوا$ل هاشميه
٢٩۵ متر سوپر لوکس ١,٣٠٠ 

ميليارد بی واسطه 
٠٩١٥١٢٥٣٤١٧

٩٥٣٠١٦٩٥/ ف

دانشجو ٢٥ 
١۶۵ متر طبقه اول بدون آسانسور  

٠٩١٥٥٠٥٣٥١٢ ميرى
٩٥٣٠٣٢٩٧/ ف

فروش فور' 

دانشجو 
١۶۴ متر، صفر
شخصی ساز 
فوق العاده شيک

 ۵طبقه، طبقه چهارم
 فول امکانات
 مترى ٣,۵م 

٣۵م وام مسکن 
٠٩١٥٥٠٩٩٤٣١

٩٥٣٠٢٤٣٤/ ف

فرهاد
١۶٠ متر، تک واحدى، جنوبی ، 

فقط مصرف کننده 
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٦ َملک

٩٥٣٠٣٤٩١/ ف

امامت ١٦ 
آپارتمان نوساز ٣ خواب 

روبروى پارک ملت 
خوش نقشه نورگير عالی 
٠٩١٥٤٠٥٨٠٠١

مداح- مسعودى
٩٥٣٠٣٤٦٠/ ب

٩٥٢٩٤٠٣٦/ ق

حRيم نظام�
١۶٠متر، تک واحدى، بازسازى 

شده، زیرفی، معاوضه با آپارتمان
٠٩١٥٤٠٢٥٠٠١ عمارلو

گلشن 
١٧۵ متر با بهترین متریال 

روز دنيا با امکانات برج 
معاوضه تا ۶٠٠ تومان با باغ یا 
ماشين فی ١١۵٠ بی واسطه 
٠٩٣٥٦٠٠٨٥٠٩

٩٥٣٠٣٤٨٤/ ب

 هاشميه -نوزده بهمن
 ١٨٠مترى،صفر، تک واحدى

استثنایی متریال اروپایی بی واسطه 
٩٥٣٠٣٥٦٤/ ب ٠٩١٥٤٠٠١٢١٧

حامد جنوب� 
١٧٠ متر 

لوکس ،صفر 
تک واحدى 

بدون واسطه 
٠٩١٥٨٠١٠٤٨٠

٩٥٣٠٣٠٠٢/ پ

ابومسلم احمدآباد 
١۶٠متر ، طبقه اول

 ١١ سال ساخت، فول امکانات 
٩٥٢٩٨١٠٠/ ف٠٩١٥١١٣٥٣٥٩

امامت ٩ 
١۵۵ متر طبقه ٢ 

نوساز- جکوزى
 هواساز 

٠٩١٥٦١٨٣٢٣٠
٩٥٣٠٣٤٥٩/ بمداح- حسينی

صارم� ٣٨ 
واحدى  تک  خوابه-   ٣ متر-   ١۶٠
طبقه دوم- فقط ٣۵٠ م (بی واسطه) 
٠٩١٥٤٣٩٦٦١٠-٣٨٧٠٤٧٢٤

٩٥٣٠٣٤٨٨/ ب

فروش 
 پيام ٢ پالک ٢۶- ۴٠٠ متر زمين، 
١۵٩٨ متر سقف و اسکلت ۶ سقف

٩٥٣٠٣١٤٧/ م٠٩١٥٨٩٥٣٢٤٠ 

امام رضا
و$الشهر

١۶۵متر،صفر،فول ، سند 
آماده پارکت ، هواساز 

مستر ، متریال فول
مناسب لوکس پسندان

تهرانی 
 ٠٩١٥٢٠٤٨٠٢٢
٠٩١٥٠٠١٢٨٠٠

ملک خود را به ما بسپارید
 و از ما بخواهيد

٩٥٣٠٣١٩١/ پ

نقدا خر$دار$م
آپارتمان فقط صفر واقعی

بلوار وکيل آباد
 رضاشهر- فرامرز

طبقات ۴ و باالتر، پرنور
حداقل ١٧٠متر
حداکثر ۵٢٠م

لطفا براى وقت خود و 
اینجانب ارزش قائل شوید
٠٩١٥١٢٣٤٣٧٤

٣٧٦٤٤٠٦٢
٩٥٣٠٣٦٢٢/ م

 بلوارسجاد، آپارتمان 
 ١۴۴-١۶۵مترى صفر،

 فوق لوکس (بی واسطه ) 
نادیانفر ٠٩٠٣٦٠٤٠٦٥٤

٩٥٣٠٣٥٦٦/ ب

آپارتمان فروش� 
به متراژهاى مختلف در جزیره 
کيش فروش یا تهاتر در مشهد

٠٩٠١٧٠٨٠٤٤٩
٩٥٣٠٣٠٦٦/ ف

امامت 
فروش در حال ساخت 

آپارتمانهاى ٣ خواب
در منطقه آزادشهر 
با متریال روز عالی 

٠٩١٥٤٠٥٨٠٠١
٩٥٣٠٣٤٧١/ بمداح-مسعودى

 اوا$ل هفت تير-نوساز 
 ١۶۵مترى متریال اروپایی آپارتمانهاى

واسطه  بی  امکانات  فول  استثنایی   
 ۵٠٠٠٩٣٨١٦٣٨٠٠٦م- علوى

٩٥٣٠٣٥٦٧/ ب

گلشن ٥ واحد ٢٢٠ متر'
از مجموعه ٩ واحدى ٣ خواب ،فول 
صفر،مترى ۶/٢٠٠ فروش معاوضه 

٩٥٣٠٣٢٤٢/ پگرگانی٣٨٨١٨٤١٢ 

ابتدا' مدرس
١٨٠متر،صفر،سوپر رویال

بی واسطه ٠٩١٥٥٢١٩٩٧٢
٩٥٣٠٣٠٨٩/ پ

اوا$ل هنرستان 
٢۴٠ متر همکف

 با ٢٠٠ متر حياط اختصاصی
 فول لوکس- ٢ پارکينگ

 بی واسطه 
٠٩١٥١٠٠٤٩٤٠

٩٥٣٠٣٤٨٢/ بقبوليان

سجاد، مينا
٣٣٠ متر، متریال رویایی 

٠٩١٥٠٧٠١٠٠٣ َملک
٩٥٣٠٣٤٩٦/ ف

اوا$ل هنرستان 
١۵۵ متر- صفر- لوکس

 ۵٢٠ م- بی واسطه 
٩٥٣٠٣٤٨٣/ ب٠٩٣٩٩٢٢٨٠٠٦

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

٩٥٢٩٧٢٤٣/ ف٠٩١٥١١٣٥٢٣٨

١٥٠متر لو;س به قيمت 
ا$رج،سيدرض�

بی واسطه ، شایان
٩٥٢٩٨٨٦٨/ ل   ٠٩١٥٥١٤٤٨٩٨

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

م، صفر ٠٩١٥١٢٤٠٢٥١ 
٩٥٢٩٨٨٧٨/ ف

اوا$ل فرامرز آزاد'
٢٢٠مترطبقه یک گرمایش كف 

صفرلوكس فی ٩٠٠م 
گرایلی ٠٩١٥٣١٠٨٦٢٤

٩٥٢٩٨٧٧٢/ ق

هنرستان
٢٢۵متر،تک واحدى 

تکسرام،هایگلس
آسانسور،مستر با جکوزى 
بسياراکازیون، ویو عالی 
٠٩٣٨٦٣٦٥٠١٧

٩٥٣٠٢٥١٤/ پ

ارشاد-٢٤٥متر
تک واحدى،فول،صفر

سند آماده،متریال 
برج،مستر،آشپزخانه 

کثيف،پارکت،فول
بهترین طبقه،ویو عالی

فقط مصرف کننده
مناسب لوکس پسندان

تهرانی
 ٠٩١٥٢٠٤٨٠٢٢
٠٩١٥٠٠١٢٨٠٠
ملک خود را به ما بسپارید 

و از ما بخواهيد
٩٥٣٠٣١٤٥/ پ

ميرزا;وچG خان 
سروش 

مدرس  
 الکچرى ترین آپارتمان هاى منطقه 

١۴٠ تا ١٨٠ متر- صفر فول
 پروژه هاى برتر را از ما بخواهيد 
پوررضا  ٠٩١٥٠٠٩١٥٦٥ 

٩٥٣٠٣٤٨١/ ب

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

البی و سالن اجتماعات 
بدون واسطه

٠٩١٥٣١٣٠٢٩١ دالرام 
١-٣٨٤٦٣٨٧٠

٩٥٢٩٥٦٥٠/ ف

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

تراس بزرگ، ویو عالی 
بدون مشرف 

٠٩١٥٢٣٨٣٣٠٣
٩٥٢٨٠٨٧٨/ پ

هاشميه 
خرید و فروش  

 VIP آپارتمان
٢۵٠ متر 

به باال 
٠٩١٥٥١٧١٦٧٠

٩٥٢٣٧٠١١/ ف

امامت 
جنوبی صفر- ٣ خواب 

فول امکانات 
نما کالسيک 

٠٩١٥٥٢٣٤٤٥٤
٩٥٣٠٣٤٦٣/ بآرون

مهد' ٢
١٧٠متر -مجتمع ۴واحدى

 فول امکانات -مترى٣,٧٠٠م
٠٩١٥٩٠٩٥٠٠٤-٣٧٦٣٩٦٧٦

٩٥٢٩٨٦٦٣/ ق

 اوا$ل دانشجو 
لوکس  فوق  ١۶۵مترى،صفر،   
موارد مشابه موجود (بی واسطه )

٠٩١٧٢٠٦٤٨٣٦ ۶٠٠م
٩٥٣٠٣٥٦٥/ ب

آپارتمان� واقع در 
جالل آل احمد

مجتمع ۴ واحدى طبقه اول  ١۵۶ 
متر بازسازى شده لوکس واقعا 

مناسب جهت مصرف کننده 
ساعت تماس ١٩ الی ٢١

٠٩١٥٢٦١٢٦١٠
٩٥٣٠٢٣٨٠/ ف

ا;از$ون 
۴ واحد آپارتمان لوکس
 ویژه زوج ها احمدآباد 
٠٩٣٥٥١٤٤٩٥٩

٩٥٣٠٢٧١٥/ ف

ملG آباد
١٨٠ متر، طبقات باال، تک واحدى، 

بسيار لوکس
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٧َملک

٩٥٣٠٣٤٩٠/ ف

خر$دار نقد' 
آپارتمان 

در محدوده وکيل آباد
 هر متراژ- بی واسطه 
٠٩١٥١١١٥٨٠١

یوسفی
٩٥٣٠٣٤٩٧/ ب

قيمت استثنا$� 
سامانيه - تک واحدى - ١۶٨ متر 

طبقه ٢- ٣ خواب 
٠٩١٥٣٠٠٢٧٦٢

٩٥٢٩٩٦٠٤/ ف

 سجاد 
 بورس آپارتمان هاى

 ViP 
٣۵٠مترى فوق لوکس 

یاسمن 
یاس 

بزرگمهر و ...
بی واسطه  

فرمانيه
٠٩١٥٢٥٨١٠١٠ 

٩٥٣٠١٣٨٢/ ب

هنرستان- صارم� 
١٧٠ متر- صفر- فوق العاده 

شيک قيمت مناسب- بی واسطه 
٠٩١٩٠٢٢٧١٥٣حسينی 

٩٥٣٠٣٤٧٦/ 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

سيدرض�-معاد
آپارتمان ١۵٠ متر صفر فول 

فی توافقی - بيواسطه
٩٥٣٠٢٩٨٧/ ل٠٩١٥٣٠٣٣٧٦٢

خر$دار$م
امامت - ویالیی ٢۵٠ مترى 

تراکم دار- بی واسطه
٩٥٣٠٢٥٠٥/ ل          ٣٦٠٧٩٠٨٠

سجاد، $اسمن 
شمالی  متوسط  تراکم  متر   ۵٢٠
ميليارد   ۴ قدیمی  بناى  متر   ٨٠٠

٠٩١٥١١١٨٤٢٢بی واسطه 
٩٥٣٠٣٤٣٢/ ب

مل�R فروش�-٢٠٠ متر 
سر دو نبش با ١٢ متر 

تجارى دائم-خيابان سناباد
 ٠٩١٥٥٠٨٣٣٠٤

٩٥٣٠٣٤٣٠/ ب

اول هاشميه
۶٣٠ متر کلنگی 

تراکم متوسط ، عرض ١۵ 
نصف نقد نصف معاوضه 

با آپارتمان یا مغازه تجارى 
دفاتر محترم امالک تماس نگيرند

٠٩١٥١٠٩٨٠٤٤
٩٥٢٩٢٧٣٦/ ل

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

٧٠٠ متر زیربنا شمالی ،کلنگی
٠٩١٥٣٣٨٠٤٠١

٩٥٢٩٥٩٣٦/ ل

دوبلRس فوق العاده 
Gشي

+ همکف مستقل-
۴۵٠ متر زیربنا- 

٢۵٠ متر زمين 
پاستور٩

در موقعيتی ممتاز
لطفا مصرف کننده نهایی 

با شماره زیر تماس 
حاصل فرماید

٠٩١٥١١٥٧٥٨٢
٩٥٣٠٣٣٢٤/ ق

دانش آموز ٣٠ فروش و$ال$� 
سه سند مجزا - ٣طبقه همکف ٨٠متر، 

دوطبقه ١٣٠متر تراکم متوسط 
٠٩١٥٨٠٨٨٨١٥

٩٥٣٠٢٦٣٠/ ف

 و;يل آباد

 صدف
 زمين -١۶١متر

 سند ششدانگ ملکی با 
پنج سقف پروانه هرطبقه 
١٣۴متر فی ٧۵٠م نقد یا 

معاوضه با مغازه یا آپارتمان 
صدف ٩ پالک ۴٧

٠٩٣٠٣٠٤٢٤٣٠ 
٩٥٣٠٠١٠٠/ ق

خر$د،فروش،مشار;ت 
منزل فروشی 

سيدرضی ٣٨ ، ١۶٠ متر 
بنا ١٢۵ متر زمين ٣٧٠ م
پيروزى ٩ ، ۵۵٠متر زمين
۶۵٠ متربنا تراکم متوسط 

٢,۴٠٠ميليارد
٠٩١٥٨٦٩٠٠٣٢

٩٥٢٠٠٨٣٩/ ف

اگر فروشنده 
واقع� هستيد
نقدا خریداریم 

امامت، جالل، سيدرضی 
٢۵٠ متر

 با هر تراکمی
 نقد نقد خریداریم

٠٩١٥٢٠٠٤٠٠٥
٩٥٣٠٢٦٦٠/ ف

امامت 
ویالیی ١٧٠ مترى 

قطعه دوم از حاشيه 
تراکم زیاد 

٢۶ متر تجارى 
شهردارى 

٠٩١٥٤٠٥٨٠٠١
مداح- مسعودى

٩٥٣٠٣٤٦٨/ ب

 پنجراه 

سناباد

٠٩٣٠٣٠٤٢٤٣٠
٩٥٣٠٠٠٩٧/ ق

۵٠٠متر شمالی، سردونبش 
تراکم متوسط، بناى قدیمی 

زیرزمين و همکف (٣۵٠متر) 
سناباد ٣٧، پالک ٢٢ 
فی مترى ۵,۵٠٠م 

نقد یا معاوضه با سه 
واحد آپارتمان ١۶٠مترى 

در منطقه احمدآباد 
کالهدوز، سناباد و ...

زمين ٧٠متر بنا١٤٠
دو واحد مستقل بدون پارکينگ 

آزادى٩٣ فی ١٢۵م
٠٩١٥٥٠٣٩٣٦١

٩٥٣٠٢٧٦٣/ ق

خر$د و فروش خانه

٩٥١٨٣٠٢٣/ م

٩٥٢٩٥٥٧١/ق

٩٥٢٣٩٠٢٣/ ف


