
پنجشنبه ٢٣  دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٦
٤٠

هفت تير  
 ١٣۶ متر طبقه دوم و سوم

 زیر فی
اميد    ٠٩١٥٤٠١٩٥٠٩ 

٩٥٣٠٧١٢٧/ ب

اوا�ل هاشميه 
١٣۵ مترى جنوبی فول امکانات 
قيمت مناسب ۴٧۵ م بی واسطه

٩٥٣٠٤٤٧٣/ پ٠٩١٠٤٩٤٣٥٣٣

سيدرض� ٦١
١٢٠ متر طبقه اول ۴ واحدى 

فول امکانات ٣٠٠ م
٩٥٣٠٥٢٩٢/ ف٠٩١٥٥١٢٩٢٤٢

 �= دستگاه آپارتمان فروش� 
 ١۴۵متر، ابتداى دانش آموز ٣

٠٩١٥١٢٤٤٤١٢
 ٣٨٦٤٩٩٥٩

٩٥٣٠٣٥٥٠/ م

قاسم آباد
١٣۵ متر صفر و ٣ ماه تحویل

 تک واحدى بی واسطه 
٩٥٣٠٠١٧١/ ر٠٩٣٥٤٨٨٤٩٩٤

 رضا 
ز�ر ف� 

 ١٣۵متر،صفر 
تک واحدى، شخصی ساز 
فول امکانات، بی واسطه 

٩٥٣٠٧٣٠٥/ م ٠٩١٥٧٣٥٧٣١٢

هفت تير ٢٣ 
١٣٠ متر صفر تک واحدى جنوبی 
شيک و لوکس خوش نقشه ۴١٠م
بی واسطه ٠٩١٠٤٩٤٣٥٣٣

٩٥٣٠٥٦٦٤/ پ

هاشميه ٨ - ١٢٥متر
٢ خواب ، فول امکانات ، طبقه اول

 ٠٩١٥٥٠٠٩٣٠٠
٠٩١٥١٥٧٨٩٤٨

٩٥٣٠٥٤٧١/ ل

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

٠٩١٥٥٠٠٠٦٨٧فضاى سبز
٩٥٢٩٧٢٦٢/ ف

عبدالمطلب  
 ویالیی ١۶۵ متر جنوبی

 ٢١٠ متر زیر بنا ٣٢٠ م 
٩٥٣٠٦٢٧٣/ م٠٩٣٥٤٠٣٠٥٤١ 

رضاشهر فرخ� ١٧- ٣ واحد 
پکيج  آسانسور  مترى   ١۵٠ آپارتمان 
٧۵٠م  تا  کلنگی  یا  زمين  با  معاوضه 

٠٩١٥٣١٥٨٧٥١بی واسطه 
٩٥٣٠٤٢٠٩/ ف

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

 باهنر
 آپارتمان ١۵٠مترى طبقه ۴ 
جنوبی تراس عالی بی واسطه 

 ٠٩١٥٠٠٢٦٠٠٥
٩٥٣٠١٣٨١/ ب

صارم� ٣٦
١۶٢ متر ،طبقه سوم ، ٣ خواب
 فول امکانات ، بسيار شيک 
لوکس ، صفر ، ١۵ واحدى 

فی ۵۶٠ م ، معاوضه با 
آپارتمان تا ٣۵٠ م

٠٩١٥١١٠٩٣١٦
٩٥٣٠٤٧٥٦/ ل

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

شيک لوکس ۶٠۵ م -بی واسطه 
٩٥٣٠٤٣٥٥/ پ٠٩١٠٤٩٤٣٥٣٣

مدرس ١٢
١۵۶متر- طبقه اول- سوم- چهارم

 صفر
٣٨٦٧٢٨٠٠-٠٩١٥١١١٦٤٧٣

٩٥٣٠٦٦٢٣/ ق

قاض� طباطبا�� ١٤ 
آپارتمان ٢۴٠ مترى صفر فوق لوکس

 مهندسی ساز و خوش نقشه 
٠٩٣٧١٠٩٤٠٨١-٣٧٢٨١٧٣٥

٩٥٣٠٦٥٥٠/ م

هاشميه
آپارتمان ۴و٣ خواب با 
نقشه و طراحی عالی در 

متراژهاى مختلف مناسب 
با مبلغ خرید شما 

٩٥٣٠٥٤٧٩/ پ٠٩١٥٥٠٥٢٨٣٠

سجاد
١٧٠متر،فول،نورگير،خوش نقشه 

٧۵٠ميليون ، ٨سال ساخت
بيواسطه ٠٩١٥٠٠٥٣١٦١

٩٥٣٠٥٥٢٥/ ق

 �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

گال�ل 
٢٧٠ متر، دوبلکس، بازسازى کامل 

٠٩١٥٠٧٠١٠٠٦ َملک
٩٥٣٠٧٢٨٤/ ف

حاشيه هنرستان
 ١٨٠ مترى
طبقه پنجم

 فوق سوپر لوکس با ویو 
عالی فول معاوضه با واحد 

کوچکتر فی١,١٠٠
قاسمی  ٠٩١٥٧١٧٧٤٩٨

٩٥٣٠٥١٣٧/ ق

هنرستان٢٠
٢٣٠متر،صفر ، تک واحدى ، جنوبی 

فوق لوکس ، نقد یا معاوضه  
گرگانی ٣٨٨٤٣٥٣٣

٩٥٣٠٦٩٤٩/ پ

اوا�ل هاشميه
١۵۵متر،تک واحدى طبقه٢ 

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

٩٥٣٠٤٨٠٧/ پ

٩٥٣٠٦٥٤٧/ پ

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

گلشن 
١٧۵ متر با بهترین متریال روز 
با امکانات برج معاوضه تا  دنيا 

۶٠٠ تومان با باغ یا ماشين
 فی ١١۵٠- بی واسطه 

٠٩٣٥٦٠٠٨٥٠٩
٩٥٣٠٣٥٤٠/ ب

گلشن 
٢۵٠و٢٣٠مترى 

لوکس- البی مجلل 
روف گاردن

بهبودى ٠٩١٢٤٤٠٢٩٤٠
٩٥٣٠٥٨١٤/ پ

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

البی و سالن اجتماعات 
بدون واسطه

٠٩١٥٣١٣٠٢٩١ دالرام 
١-٣٨٤٦٣٨٧٠

٩٥٢٩٥٦٥٠/ ف

 امامت 
 ٣خواب، بی عيب و نقص
لوکس ترین -زیر قيمت 

٠٩١٥٢٠٧٧٧٢٠ 
مداح - کرمانی

٩٥٣٠٧٢٩٨/ ب

بلوار فرهنگ 
خيابان عدل

١٧٠متر- صفر
قيمت استثنایی 

لطفا همکاران گرامی تماس 
نگيرند

٠٩١٥٤٤١٠٠٦٥
٩٥٣٠٦٥٩٨/ پ

هاشميه
١٨٠متر،شيک،موقعيت عالی
بی واسطه ٠٩١٥٣١٧٠٤٩٧

٩٥٣٠٦٦٣٥/ پ

امامت 
جنوبی صفر- ٣ خواب 

فول امکانات 
نما کالسيک 

٠٩١٥٥٢٣٤٤٥٤
٩٥٣٠٣٤٦٣/ بآرون

اوا�ل هنرستان 
دوبلکس ، ٢٣٠متر ،٣خواب 

فول،فی١/٣٠٠ميليارد
گرگانی ٣٨٨١٨٤١٢

٩٥٣٠٢٤٩٧/ پ

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

فول امکانات ،کال۴واحد،۵١٠م
بی واسطه ٠٩١٠٤٩٤٣٥٣٣

٩٥٣٠٤٧٩١/ پ

 هاشميه 
 ٢٠٠متر خوش نقشه 

آماده تحویل
 بی واسطه 

گل محمدى  ٠٩١٥٧٦١٢٠٠٥
قياسی ٠٩٣٦١٧١٧١١٠

٩٥٣٠٧٢٩٤/ ب

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

٩٥٣٠٣١٤٧/ م٠٩١٥٨٩٥٣٢٤٠ 

امامت 
١۵٠ مترى 
صفر- فول 

٠٩١٥٦٨٩٨١٠٠
مداح- دولت

٩٥٣٠٤٩٣٨/ ب

٣٠٠ متر -حLيم نظام� ٢٨
برج ١٠ طبقه 

طبقه ۴ صفر فول بدون واسطه
٩٥٣٠٥٣٩٦/ ف٠٩١٥٣١١٧٧٣٨

مل= آباد و سجاد
٣۵٠ مترى اکازیون 

٩٥٣٠٦٩٤٠/ ر٠٩١٥١١٠٩٨٩١

اوا�ل سامانيه
١٧٠متر،جنوبی،طبقه دوم،۴١٠م

گرگانی ٠٩١٥١٦٧٣٣٥٣
٩٥٣٠٦٩١٢/ پ

هنرستان 
٢٣٠ متر صفر

 ٧٧٠ م نقد یا معاوضه (بی واسطه) 
٩٥٣٠٣٥٣٨/ ب٠٩٣٩٩٢٢٨٠٠٦

٩٥٣٠٦٥٧٢/ 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

١٥٢ متر� دانش آموز ٣٥
٣ خواب جکوزى ٢ سال ساخت 

فول امکانات بدون واسطه 
٠٩١٥٢٠١٩٠٧٢

٩٥٣٠٧٢٦٥/ ف

بلوار موسو� قوچان�
فروش آپارتمان

 ١۶٠ مترى فول امکانات
٩٥٣٠٥٧٤٩/ م٠٩١٢٠٦٨٤٣٨٨

دانشجو و 
هفت تير و جالل

واحدهاى ١٣٠و١۵٠و١۶٠مترى 
نوساز فول امکانات 

معاوضه با خودرو مدل باال
 یا  آپارتمان کوچکتر 

 ٠٩١٥٧١٧٧٤٩٨
قاسمی

٩٥٣٠٣٧٨٠/ ق

سوپر سازه 
و3يل آباد ٧

فروش یکجا
 ۴ واحد ١۶٠ مترى

 مجلل 

بی واسطه
٠٩١٥١٠١٠٤٤٨

٩٥٣٠٥٥٥٢/ ل

باهنر -١٩٠ متر 
فورى البی لوکس 

٠٩١٥٠٠٤٤٠٠٦
٩٥٣٠٤٩٢٨/ ب

خيام شمال�٣٦
آپارتمان١۶۵متر٣خواب فول 

آسانسورطبقه٣ تک واحدى
٣۴٠ميليون ٠٩٣٥٢٤٨٣٠٣٣  

٩٥٣٠٦٢٩٩/ ق

هاشميه ١٨٥ متر صفر 
 سوپر الکچرى

اميد    ٠٩١٥٤٠١٩٥٠٩ 
٩٥٣٠٧١٠٧/ ب

�اوا�ل فرامرز آزاد
٢٢٠مترطبقه یک گرمایش كف 

صفرلوكس فی ٩٠٠م 
گرایلی ٠٩١٥٣١٠٨٦٢٤

٩٥٢٩٨٧٧٢/ ق

 مدرس، سروش
امامت 
 ٣خواب 

مشاعات بی نظير 
موقعيتی ممتاز 

به قيمت 
٠٩١٥٥١٤٨١٦٧ 

مداح -کریم پور
٩٥٣٠٧٢٩٥/ ب

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

٩٥٣٠٥٢٧٥/ ل

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

٠٩٠١٧٠٨٠٤٤٩
٩٥٣٠٣٠٦٦/ ف

گلشن
١٧۵متر و ١٢١متر

 صفر
٣٨٦٧٢٨٠٠-٠٩١٥١١١٦٤٧٣

٩٥٣٠٦٦٣٤/ ق

فروش ساختمان 
 �Lپزش �ادار

حاشيه بلوار وکيل آباد  
دوممر با متریال عالی  

پارکينگ 
٠٩١٥٣١١٣١٨٤

٩٥٣٠٥٧٧٣/ ف

فلسطين ١ (راهنما�� ٤)
١۶٣ متر، دوبلکس، بازسازى شده 
پرنور  و  نقشه  خوش   -  ٣ و   ٢ طبقه 

٠٩١٥١٢٥٩٨٦٥(سه واحدى) 
٩٥٣٠٧١٥٦/ م

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

ز�باشهر 
صفر- ٣ خواب 

متریال عالی 
موقعيت عالی 

٠٩١٥٣٢٠٩٨٤١
٩٥٣٠٣٤٦٦/ بمداح- یوسف زاده

امامت 
فروش در حال ساخت 

آپارتمانهاى ٣ خواب
در منطقه آزادشهر 
با متریال روز عالی 

٠٩١٥٤٠٥٨٠٠١
٩٥٣٠٣٤٧١/ بمداح-مسعودى

امامت ١ 
١۵٣متر، صفر، فول، اکازیون

 بی واسطه 
٠٩١٥٨٩٨١٨٦١ عليزاده

٩٥٣٠٦٣١١/ ف

 باهنر 
 ١٩٢متر، بی واسطه 

 ٠٩١٥٨٢٠٠١٢١
٩٥٣٠٦١٥٣/ ب

 هاشميه 
 ٢۵٠متر زمين 
٧٠٠متر زیربنا 
٣واحدى ٢نبش 

موقعيت استثنایی
 فی ۴,۵ميليارد بی واسطه 
قياسی ٠٩٣٦١٧١٧١١٠

٩٥٣٠٧٢٩٢/ ب

 �پيروز
٢۵٠ متر، ١٧٠ متر بنا 

عرض ١٠، قطعه سوم از حاشيه  
٩٥٣٠٥٩٥٦/ ر٠٩٣٨٢٠١٥٧٤٨

منزل مسLون� 
نزد�= به حرم

مساحت ۵٧٠ متر سند 
شش دانگ ملکی مکان 

چهارراه شهدا
٠٩١٥١١٥٩٢٩٩

٩٥٣٠٧١٠٠/ ق

فروش خانه توس ٦٥ 
۶٧ مترى ۴٠م ۶٠ مترى ٣۵م 

معاوضه با خودرو 
٠٩١٥٩٩٢٣٥٢٣

٩٥٢٩٤٨٣٧/ ف

 امامت 
جالل 
 ٢۵٠مترى 

به قيمت رسيده 
 ٠٩١٥٥١٤٨١٦٧

مداح -کریم پور
٩٥٣٠٧٢٩٦/ ب

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

٠٩١٥١١١٨٤٢٢بی واسطه 
٩٥٣٠٣٤٣٢/ ب

امامت 
ویالیی ١٧٠ مترى 

قطعه دوم از حاشيه 
تراکم زیاد 

٢۶ متر تجارى 
شهردارى 

٠٩١٥٤٠٥٨٠٠١
مداح- مسعودى

٩٥٣٠٣٤٦٨/ ب

سناباد 
حاشيه سلمان ١

دوممر ٣٧٠متر ٧٢متر تجارى 
دائم جهت سکونت، گالرى، مزون، 

بيمه، پست، مدرسه، درمانگاه، 
غذایی، پاساژ نقدى معاوضه

٠٩١٥١١١٧٢٨٨
٠٩١٥١١١٥٩٤٩

٩٥٣٠٥٧٢٨/ م٠٩١٥٥١٧٩٥٢٥

١٠٠ متر و�ال��  
٢ طبقه مستقل، بلوار قاضی طباطبایی 

 ٠٩١٥٣٠٠٨٢٥٩فی ۴٨٠ م 
٠٩١٥٣١٠٠٢٢٠-٣٧٢٦٣٦٦٣

٩٥٣٠٤١١٤/ م

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

بين چند باغ ٢١٠ متر 
(١٠×٢١)

٠٩١٥١١١٢١٥٠
٩٥٢٩٧٩٧٢/ ف

 sفروش و معاوضه امال
 امام خمينی چهار راه لشگرامام رضا(ع)

معامله آگاهانه و منصفانه
گل نرگس     ٥٠-٣٨٥٣٢٢٤٠

٩٥١٨٠٨٨٤/ م

خر�د و فروش
ویالیی،کلنگی 

عنصرى،بهار،فدائيان،امام رضا
شجاعی ٣٨٥٣٣٠٩٠

٩٥١٩٩٤٢١/ خ

خر�د و فروش خانه

 خر�د و فروش آپارتمان 
١5٠ متر به باال

٩٥١٨٣٠٢٣/ م

٩٥٢٩٥٥٧١/ق

٩٥٢٣٩٠٢٣/ ف

٩٥١٩٩٥٥٨/ خ


