
٣٩
چهارشنبه ٢٢ دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٥

خر�دار�م 
آپارتمان تا ۵۴٠ م ٢٩٠ معاوضه و 
مابقی نقد، سناباد آبکوه سازمان آب

٩٥٣٠٦١٤٤/ ر٠٩١٥٥٠١٥٤٥٦

سامانيه 
١٧٠متر،جنوبی،طبقه٢،فی۴١٠م

گرگانی ٠٩١٥١٦٧٣٣٥٣
٩٥٣٠٥٦٣٣/ پ

هفت تير 
فکورى ١٣ آپارتمان

١٨٠ و ١١۵ مترى، صفر 
٩٥٣٠٣٢٨٣/ پ٠٩٣٦٥٦٣٤٠٥٥

امامت ٩ 
١۵۵ متر طبقه ٢ 

نوساز- جکوزى
 هواساز 

٠٩١٥٦١٨٣٢٣٠
٩٥٣٠٣٤٥٩/ بمداح- حسينی

 باهنر
 آپارتمان ١۵٠مترى طبقه ۴ 
جنوبی تراس عالی بی واسطه 

 ٠٩١٥٠٠٢٦٠٠٥
٩٥٣٠١٣٨١/ ب

ابتدا صياد
تک واحدى سوپرلوکس 
١۵٠مترنوساز ٣خواب 

طبقه سوم تکسرام هاى 
گلس پارکت آسانسور 

ایتاليایی کاغذدیوارى ترک 
جکوزى گازروميزى فرتوکار 

نزدیک به مترو پارکينگ 
اختصاصی ۴۶٨م

ویژه مشکل پسندان

٠٩١٥٣١٩٣٦٤٦
٩٥٣٠٣٨٥٥/ ق

سجاد
١٧٠متر،فول،نورگير،خوش نقشه 

٧۵٠ميليون ، ٨سال ساخت
بيواسطه ٠٩١٥٠٠٥٣١٦١

٩٥٣٠٥٥٢٥/ ق

هاشميه
آپارتمان ۴و٣ خواب با 
نقشه و طراحی عالی در 

متراژهاى مختلف مناسب 
با مبلغ خرید شما 

٩٥٣٠٥٤٧٩/ پ٠٩١٥٥٠٥٢٨٣٠

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

٩٥٣٠٣١٠٣/ پ٠٩١٠٤٩٤٣٥٣٣

هنرستان 
١۶۵ متر- دونبش- نوساز

۴٧۵ م- بی واسطه 
٩٥٣٠٣٥٣٢/ ب٠٩١٥٢٠١٥٢٥٤

3وثر ٧ - ٣ خواب - فول
 MDF، سراميک   ، ٢نبش   ، ۴واحدى 
چوبکارى،شيک ١٠سال ساخت ۴٩٠ م
٠٩١٥٥١٧٩٢٤١-٣٦٠٥٣٩٩٠

٩٥٣٠٥٤٨١/ ل

سروش مدرس- 

امامت 
٣ خواب

 مشاعات بی نظير 
موقعيتی ممتاز 

به قيمت 
٠٩١٥٥١٤٨١٦٧

٩٥٣٠٤٩٣٥/ بمداح- کریم پور

سجاد
جام� 

١۶۵ متر- نقشه عالی
امکانات کامل

 قيمت استثنایی -بی واسطه 
٠٩١٥٧٠٠٠٩١٤

٩٥٣٠٤٩٥٨/ ب

هاشميه١٠
٢۴٠متر،۴خواب،پارکت،کاغذ 

مجموعه آبی،البی شيک،فی١/١٠٠
٩٥٣٠٥٩١٦/ پ٠٩١٥٤٢٣٥٦٩٣

باهنر-١٨٣متر
تک واحدى ،٩۵٠م،بی واسطه

نوایی ٠٩١٥٣١٨٢٦٢٢ 
اربابی ٠٩٣٨٧٧٦٢٦٠١

٩٥٣٠٤٢٢٢/ پ

اوا�ل هاشميه 
٣٠٠ متر لوکس

 با ٢٠٠ متر حياط اختصاصی 
نقد یا معاوضه با واحد 
کوچکتر (بی واسطه) 

٠٩٣٩٩٢٢٨٠٠٦
٩٥٣٠٣٥٢٩/ بتفضلی

حاشيه بلوار معلم
 ٢ تراس  متر   ۶٠ اول  طبقه  ١۵۶متر 
سال ساخت فول بی واسطه فی ۴١٠ م
٠٩١٥١٠٠١٠٦٠-٣٥٠٩٩٠٩٠

٩٥٣٠٥٢٧٥/ ل

 شهيد صادق�
 واحدهاى ٢٠٠ و  ١٢٠ مترى 

شخصی ساز خوش نقشه
 قيمت مناسب، آماده تحویل 

فروش بدون واسطه 

 ٠٩١٥٧٩٢٤٦٠٢
٩٥٣٠٤٧٦٢/ م

گلشن هنرستان 
١۶٠ متر صفر اکازیون 

٠٩١٢١٤٩١٢١٦
٠٩١٥١٦٠٠٠٠٠

٩٥٢٨٧٣٤٦/ پ

٩٥٣٠٦٠٧٥/ پ

(فقط نقد، نقد سر�عا) 
خر�دار�م

و لطفا بدون واسطه 
 ٣٦٠٣٦٠٤٠

فقط سيدرضی، دانش آموز 
و جالل آپارتمان با هر قدمت 

ساختی سریعا و نقدا خریداریم 
 ٠٩١٥١١٠١٢٥٣

نوید پزشکی

اوا�ل هاشميه 
١٨۵ مترى قابل 

معاوضه فی ٨۵٠م 
بی واسطه 

٠٩١٥٣١٨٢٦٢٢ نوایی
٠٩٣٨٧٧٦٢٦٠١ اربابی

٩٥٣٠٤٢٨٩/ پ

٩٥٣٠٦١٢٦/ ف

گال�ل
٢٧٠ متر -دوبلکس ۴ خواب 

فقط مصرف کننده
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٦ َملک

اوا�ل بيهق�-و3يل آباد
١۶۵متر،تک واحدى جنوبی 

فول امکانات ،کال۴واحد،۵١٠م
بی واسطه ٠٩١٠٤٩٤٣٥٣٣

٩٥٣٠٤٧٩١/ پ

فروش�- ٧تير
آپارتمان ١۵٠مترى ٣خوابه 

طبقه دوم کاغذ دیوارى پارکت شيک
٩٥٢٩٤٨٨٧/ م٠٩١٥٧٠٣٥٤٥٨

سجاد
١٧٠متر، جنوبی، صفر

هال خصوصی، گرمایش از کف
٠٩١٥٦٢٣٨٠٦٠

٩٥٣٠٥٨٣٥/ د

مدرس -ا3از�ون 
١۶۵متر طبقه۴ فوق العاده 

شيک و لوکس بی واسطه
دادخواه ٠٩١٥٣٣٨٧٠٠٣

٩٥٣٠٠٧٨٨/ پ

جالل ٥٤  
١۵٣ متر طبقه یک ۴ سال ساخت جنوبی 
واسطه  بی  خالی  پيلوت  لوکس  بسيار 
فی ۴٠۵ م ٠٩١٥٠٠٧٩٠٠٦

٩٥٣٠٥٦٥٢/ ف

حاشيه هنرستان
 ١٨٠ مترى
طبقه پنجم

 فوق سوپر لوکس با ویو 
عالی فول معاوضه با واحد 

کوچکتر فی١,١٠٠
قاسمی  ٠٩١٥٧١٧٧٤٩٨

٩٥٣٠٥١٣٧/ ق

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

 ٠٩١٥٠٠٢٦٠٠٥بی واسطه
٩٥٢٩٢٥١٥/ ب

اوا�ل هنرستان 
١۶٠ متر -فول امکانات 

٩٥٣٠٤٢٢٧/ پ٠٩١٥١٣٢٨٤٩٦

امامت 
١۵٠ مترى 
صفر- فول 

٠٩١٥٦٨٩٨١٠٠
مداح- دولت

٩٥٣٠٤٩٣٨/ ب

 �آپارتمان ها
صفر گلشن

۴٢٠متر،۴خواب،٣٧۵متر
۴خواب،٢٨٠متر،٣و۴خواب
٢۵٠متر،٣خواب،٢۴٠متر 
٣خواب،٢٠٠متر،٣خواب 

١۶٠متر ٣خواب
گرگانی ٣٨٨١٨٤١٢

٩٥٣٠٢٥٦٩/ پ

اوا�ل هاشميه 
اکازیون،١٧٠متر،فوق العاده 

شيک و لوکس،۴٩٠م،بی واسطه
٠٩١٥٣٣٨٧٠٠٣

٩٥٣٠٠٧٥١/ پ

سجاد
١۵٠-٢٠٠-٣٢٠متر فوق شيک 

اکبرى     ٠٩١٥٠٠٥٣١٦١
٩٥٢٤٨٦٦١/ ق

اوا�ل هاشميه
١۵۵متر،تک واحدى طبقه٢ 

بازسازى،جنوبی،خوش نقشه،۴۴٠م 
بی واسطه ٠٩١٠٤٩٤٣٥٣٣

٩٥٣٠٤٨٠٧/ پ

سجاد فرهاد 
١۶٠متر ٣ سال ساخت لوکس

 بی واسطه          ٠٩١٥١٠٧٧٥٤٥
٩٥٢٩٩٧٣٩/ ف٠٩١٥٥٠٤٠٦٦٥

٤٢٠ ميليون 
دانش آموز ١۶٠ متر
 تک واحدى ٣ خواب

٠٩٣٥١٠٥٩٠٠٧وزین زاده 
٩٥٣٠٣٥٢٨/ ب

و3يل آباد اوا�ل عدل 
١٧۵ مترى، صفر، تک واحدى 

شيک لوکس ۶٠۵ م -بی واسطه 
٩٥٣٠٤٣٥٥/ پ٠٩١٠٤٩٤٣٥٣٣

اد�ب جنوب� ١٣
١۵٠ مترى صفر ٣ خواب طبقه ۴ سر 
٢ نبش زیر فی منطقه فی ٣۴۵ م 

٠٩١٥٥١٨١٣١٧مقدم
٩٥٣٠٠٦٣٠/ ف

امامت 
٣ خواب- بی عيب و نقص 

لوکس ترین- زیر قيمت
٠٩١٥٢٠٧٧٧٢٠

مداح- کرمانی
٩٥٣٠٤٩٤١/ ب

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

تراس بزرگ، ویو عالی 
بدون مشرف 

٠٩١٥٢٣٨٣٣٠٣
٩٥٢٨٠٨٧٨/ پ

امامت ١٦ 
آپارتمان نوساز ٣ خواب 

روبروى پارک ملت 
خوش نقشه نورگير عالی 
٠٩١٥٤٠٥٨٠٠١

مداح- مسعودى
٩٥٣٠٣٤٦٠/ ب

جنب بلوار فرودگاه 
شرکت عسکریه،٢نبش،١۵٠متر 

زمين،٢طبقه ١٢٠مترى،٣۶٠م
٠٩١٥٦٢١٨١٠٠-٣٥٣١٥٨٠٥

٩٥٣٠٥٧٨٢/ پ

اوا�ل هنرستان 
٢١٠ متر صفر خوش نقشه کار خاص 
منطقه فول امکانات ١/١٠٠ ميليارد
بی واسطه ٠٩١٥١٠٥٦٤٤٣

٩٥٣٠٥٥٤٢/ پ

سجاد 
١۵٠ متر، طبقه سوم 

با آسانسور، بازسازى شده 
٩ واحدى، روبه آفتاب 

۵٢٠ م بی واسطه 
٠٩١٢٥١٧٣٧٦٧

٩٥٣٠٣٧٩٥/ م٣٧٦٤٤٠٤٠

�صيادشيراز
١٧٨متر،٣خواب،٣نبش

تک واحدى،فی۴٠٠م
طهرانی ٠٩١٥٩١٥٣٠١٥

٩٥٣٠٢١٢٣/ پ

 خر�د و فروش آپارتمان 
١5٠ متر به باال

٩٥٣٠٦١٥٠/ ب

٩٥٢٩٥٥٧١/ق

٩٥٣٠٤٩٦٥/پ

٩٥٣٠٥١٦١/ م

٩٥٢٨١٣٣٨/ ف

٩٥٢٩٠٧١٢/ م


