
چهارشنبه ١١ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٧
٤٦

اوا�ل هاشميه
١۵٠ متر نوساز ٧٠٠م 

بی واسطه ٠٩١٥٥١٨٣٠٠٤
٩٥٣٤٥٤٢٧/ ف

فروش آپارتمان صفر 
١٧۵ متر، سه خوابه، فول، لوکس
 طبقه پنجم، واقع در خيام جنوبی 

٩٥٣٥١٥٩٥/ م٠٩١٥١١٣٥٩٣٤

باب= 
١٧۵متر، تک واحدى، صفر

 فول امکانات بدون واسطه 
٩٥٣٥٢٣١٦/ ف٠٩١٥٨٦٩٨٠٥٤

و�الشهر
نياوران

آپارتمان ٢۵۵ متر ٣  خواب 
لوکس مهندسی ساز نوساز 

بی واسطه
٠٩١٥١١٠٣٤٣٠

٩٥٣٥٢٣٥٧/ ف

دانش آموز ٢٢
فروش ۵ واحدى یکجا هر واحد 

١۶٠ متر صفر فول امکانات
٠٩١٥٥٠٥٠٤١٠

٩٥٣٥١٤٠٢/ ف

هاشميه 
هنرستان 
٢٢٠ -٢۴٠ - ٢٨٠ متر 

 ٣ و ۴ خواب - امکانات روز
 بی واسطه 

٠٩١٥٣٠٧٥٢٥٨ مدرس 
٩٥٣٥٢٢٥٢/ ف

 دانشجو-١٦٠متر
صفر ٣خواب مستر وان جکوزى 

آسانسور هواساز بی واسطه
٠٩١٥٥٤٩١٢٩٦ 

٩٥٣٥٢٩٨٦/ ق

بلوار سجاد
٣٣٣ متر فول امکانات سالن اجتماعات 
پارکينگ ۴ خواب مستر آشپزخانه دو 

٩٥٣٤٨٩٦٩/ فتا  ٠٩٣٥٨٤٤١١٣٦

نوفل
٢٠٠متر صفر فول امکانات

٠٩١٥١١٧٠٧١١
٩٥٣٥٢٠٩٦/ پ

مدرس١٧
١٨۵ متر

 فوق لوکس
  شایان ، خامسی

 ٠٩١٥٥١٨١٣٨٦
٩٥٣٤٥٢٠٣/ ل

باهنر  
 ١٩٠ متر فول تک واحدى لوکس 

٩٥٣٣٦٣٣٩/ ب٠٩١٥٠٠٤٤٠٠٦ 

راهنما�� ٢٦ 
اول  طبقه  فول،  ١٨٠متر،  آپارتمان 
٣خواب ۵٨٠م طبقه ٢ و٣ و ۴هم قابل 
٠٩١٥٩٠٥٢٠٧٧ فروش     

٩٥٣٥٢٦١١/ ف

�فرامرز - مهد
نوساز،  امکانات  فول   ، متر   ٢٠٠
طبقه اول ، گرمایش از کف فی مترى  

٣,۶٠٠٠٩٣٣١٤٣١٦١٦ م
٩٥٣٥٢٢٦٤/ ف

سعدآباد ١٧٠ متر
تک  استثنایی  خواب   ٣ صفر 
واسطه  بی  لوکس  سوپر  واحدى 

٩٥٣٥٢٣٠١/ رشيرین زاده ٣٧٢٩٩٢٤٧

فرامرز- ٢٠٠متر 
لوکس، خوش نقشه، فول امکانات 

بدون واسطه
٩٥٣٤٨٠٤٢/ ف٠٩١٥٦٩٧٩٠٠٧

سجاد
١۵٠ تا ٣۵٠،واحدهاى معتبر منطقه   

اکبرى     ٠٩١٥٠٠٥٣١٦١
٩٥٢٤٨٦٦١/ ق

 آزادشهر
 سه واحد لوکس

سه خواب
٠٩١٥٤٠٥٨٠٠١ 

مداح-مسعودى
٩٥٣٥٢١٣٥/ ب

فروش 
آپارتمان 

پنت هاوس
دوبلکس
٢٨٠متر
۴خواب

خيابان کوهسنگی
 ٠٩١٥٥٠٠٨٧٩٢

نقد و اقساط
٩٥٣٤٨٧٩٢/ ق

سيدرض� 
١٧٠ متر ٣ خواب مستر صفر 

فول فی مترى ٣,۵٠٠ م 
٣٨٨١٤٩٧٠-٠٩١٢٦٤٧١٥٣٨

٩٥٣٥٣٠٠٩/ ف

امامت - ١٥٠ متر
٩ سال ساخت ، فول ٣۵٠ م 

٠٩١٥٣٣٣٦٤٠٥بی واسطه
٩٥٣٤٨٩٧٥/ ل

ا3از�ون 
در سجاد
یک واحد آپارتمان 
تریبلکس با کليه 

امکانات حدود ۶٠٠ 
متر زیر بنا ۶ خوابه 
با حياط اختصاصی 

داراى آالچيق ، آبشار، 
باربيکيو، دو ممر خيلی 

شيک با عرصه ٣۴٠ 
متر فی ۴ ميليارد

٠٩١٥٥٠٤٠٣٩٣
٩٥٣٤٢٠٨٩/ ف

�اوا�ل اقبال الهور
١٧٠ متر تک واحدى صفر

 پنجره ترمال برک 
هایگلس وکيوم پارکت 

مستر کاغذ شيرآالت 
و پکيج رادیاتور ایتاليایی

 بی واسطه ۴٩۵ م
٠٩١٥٥٠٥٩١٧٤

٩٥٣٥٠٦٦٣/ ف

 اوا�ل دانشجو
 ١٨٠متر فول امکانات 

بابهترین نقشه
 ومتریال روز فی۶٨٠م 

معاوضه با ویالیی 
بی واسطه 

 شيرازى ٠٩٣٥٦٠٠٨٥٠٩
٩٥٣٤٧١٥٧/ د

٩٥٣٥١٤١٤/ ف

امامت
 MDF ١۶۴ متر جنوبی تک سرام

آسانسور تا پشت بام طبقه ٢
٠٩١٥٧٠٩٠٤١٠

باهنر
١٨٠متر، صفر، فول ٩٠٠ م 
رجبی ٠٩١٥٢٠١٥٢٥٤

٩٥٣٤٧٣٩٧/ د

 ١٧ �قاسم آباد راز
١۶١ متر صفر فول 

٠٩١٥٣١٠٩٣٨٥
٩٥٣٤٨٩٥١/ ر

چند واحد آپارتمان
١۵٠ مترى در جاده شاندیز ، مدرس 
یک ، روبروى موجهاى خروشان بفروش

٠٩١٥٦٥٦٥٧٣٢ می رسد
٩٥٣٤٧٩٧٩/ ل

محمد�ه ٢٫١٥ 
٣ خواب ١۵۴ متر فول ٣ سال ساخت 
٢۵٠م  انبارى،  عالی،  نورگير   ۵ طبقه 

٠٩١٥٥١٧١١٥١
٩٥٣٤٨٩٤٠/ ر

هنرستان
١۵٠متر،لوکس، با کریدور 

اختصاصی ، بی واسطه 
٩٥٣٥٢٥٨٣/ پ٠٩١٥٥٠٩١٢٠٩

هاشميه ١٧٠متر
تک واحدى طبقه چهارم پارکينگ 

اختصاصی لطفا بی واسطه
٠٩١٥٥٠٥٢٨٣٠

٩٥٣٥٣٠٩٦/ پ

امامت 
آپارتمان ها� لو3س

 را از ما بخواهيد
١۵٠ تا ٣۵٠ متر

شایان - معتکف
٠٩١٢٤١٨١٠١٣ 

٩٥٣٤٥١٩٥/ ل

دانشجو
١۵٠ متر صفر فول

ميرى ٠٩١٥٨٠٨١٨١٠
٩٥٣٥١٦٩٤/ ف

 شهيد صادق� 
 واحدهاى ٢٠٠ و ١٢٢مترى 

شخصی ساز خوش نقشه 
قيمت مناسب آماده تحویل 

فروش بدون واسطه 

 ٠٩١٥٧٩٢٤٦٠٢
٩٥٣٤٥٠٢٩/ م

هفت تير
١۶٠متر-تک واحدى- شيک

 فول امکانات -فی ۴٣٠م
بی واسطه ٠٩٣٨٠٨٨٩٠٠٦

٩٥٣٤٩٢٨٩/ پ

هنرستان 
١٧٠متر، فوق العاده لوکس، 

قيمت مناسب بی واسطه 
حسينی ٠٩١٩٠٢٢٧١٥٣

٩٥٣٤٧٣٥٤/ د

نقدا خر�دار�م
محدوده سجاد از ٢٠٠ تا ٢۵٠ مترى

٩٥٣٥٢٧٤٨/ ف٠٩١٥٣٠٤٣٢٣٨

فرامرز عباس� ٣
١۶٠ متر ٣ خواب با کليه امکانات 

فی ۵٠٠ م
٠٩١٥١١٦٠٥٨٢

٩٥٣٥٢٤٠٩/ ف

هاشميه
تک واحدى ١۶٠مترصفر ۵٢٠ م

نارون ٠٩١٢٦١٧٢٥٣٢
٩٥٣٣٨٢١٣/ پ

نيازمند�م به یک آپارتمان ٢٠٠
احمدآباد،  محدوده  در  نوساز  مترى 
یک  درحدود  کوهسنگی  آباد،  ملک 

٠٩١٥١١٠٧٣٧٩ميليارد تومان 
٩٥٣٥٢٦٦٨/ م

حLيم نظام�
ایده آل - ٢٠٠ متر طبقه ٣ 

فول امکانات بی واسطه 
٩٥٣٤٦٥٧٨/ ف٠٩١٥٤٢٨٤١٤٧

فرهاد 
١٧٧ متر طبقه پنجم  تک واحدى 

فول امکانات بدون واسطه
٩٥٣٥٣٢٣٥/ ق٠٩١٥٥٠٨٣٣٤٠

�آپارتمان ها
 ١٩٠ متر به باال 

از ایرج تا دانشجو
٩٥٣٥٢٧٥٤/ ف٠٩١٥٩٩٢٨٤٤٧

بلوار و3يل آباد- اوا�ل مدرس 
١۵٣متر فول امکانات فی ۵۵٠م 

 ٣٦٠٩٣٧٩٢
٠٩١٥١١٨٤٥٤٢

٩٥٣٥٢٧٥٥/ ف

امامت
١۵٠ متر صفر با 

متریال عالی خرید و 
فروش آپارتمان نقدا  

 ٠٩١٥٨٩٨١٨٦١کرمانی
٩٥٢٨٣٢٤٧/ پ٣٦٠٦٩٠٠٢

باهنر
١٧٠متر

تک واحدى،متریال به روز
قيمت استثنایی،بی واسطه
 ٠٩١٥١٠٠٤٩٤٠

٩٥٣٥١٨٥٤/ پقبوليان

�فور� فور
١۶۵متر جالل لوکس بی واسطه

٩٥٣٥٣٢٣٠/ ق٠٩١٥٤٠٧٠١٩٨

امامت ٦٢
تک واحدى طبقه سوم
 و پنجم فول امکانات
 فی مترى ٢,۵۵٠م 

٠٩٣٦٦٩٨٦٧٤٦
٠٩١٥٠٣٩٥٦٦٢

٩٥٣٥٠١٢٩/ ف

 �فروش فور
حاشيه بلوار هاشميه -١٨۵ متر 

مترى ٢,٩٠٠ م 
٠٩٣٣٧٥٧٧٠٤٧

٩٥٣٤٩٨٤٤/ ف

فرامرز ٢٥
١٨٠مترى نوساز کاغذ هایگلس لوکس
 فوق العاده شيک (بی واسطه) ۵٣٠م

٩٥٣٥٠٩٥٢/ م٠٩١٥٢٤٦١٢٤٤

اوا�ل امامت 
١۶١ متر - صفر - فول 

طبقه پنجم ۵ واحدى زیرفی 
٠٩١٥٢٠٠٩٣٠٠-٣٦٠٦٥٠٥٥

٩٥٣٥٠٧٠٦/ ف

اقبال ١٤ 
١٧٠متر، نوساز، لوکس

 خوش نقشه 
خاکشور ٠٩١٥٠٣٤٧٠١٠

٩٥٣٢١٥١٨/ ف

اوا�ل فرهنگ 
آپارتمان ١۶٠ متر 
صفر فول امکانات 

۵۶٠م نقدى
کيانی ٠٩١٥٢٠٠٠٢١٠

٩٥٣٥٣٠٦٨/ پ

فروش �ا تعو�ض با 3وچLتر 
١۶٠متر آپارتمان طرح شکسته 

سه خوابه ميالد شمالی پشت هایپرمی 
٠٩١٥٩١٥٦٣٢٣

٩٥٣٥١٨١٠/ م

 مل= آباد قدس-٢٨٤متر
 فول شيک ٣خواب ٣مستر تک واحدى 
بيواسطه  ۵ طبقه  تراس  ٢٧متر 

 ٠٩١٥٩٥٩٩٣٠٠ فرمانيه 
٩٥٣٥٣٣٣٤/ ب

اوا�ل هاشميه 
٣٠٠ متر لوکس

 با ٢٠٠ متر حياط اختصاصی 
فروش نقدى یا معاوضه با 

آپارتمان کوچکتر 
بی واسطه 

تفضلی ٠٩٣٩٩٢٢٨٠٠٦
٩٥٣٤٧١٣٣/ د

هفت تير 
١٧٠ متر ٣ خواب فول امکانات طبقه 

اول با حياط و طبقه سوم بی واسطه
٩٥٣٥٣١٠٩/ پ٠٩٣٩٥٨٩٢٥٠٠

صارم�
٢۵٠مترى، ۴خوابه، لوکس

یوسفی ٠٩١٥١١١٥٨٠١
حيدرى ٠٩١٥٤١٦٦٢٦٠

٩٥٣٤٧٢٢٧/ د

 ز�باشهر
 سه خواب-صفر

لوکس-فقط ۴٨٠ م

مداح-مسعودى

٠٩١٥٤٠٥٨٠٠١ 

٩٥٣٥٢١٣٨/ ب

٦ واحد آپارتمان 
مدرس

صفر ، لوکس ١۶٠ مترى 
رایزن ، بی واسطه

٠٩١٥٥٢١٤٥٧٠
٠٩١٥٦٤٤٠٠٥٤

٩٥٣٤٨٢٠١/ ل

١٥٤متر قاسم آباد 
مجتمع نسترن بلوک ١٢ واحد ٨ 
کف سراميک ٣ خواب ام دى اف 
بازسازى شده ٠٩١٥٥٠٢٨١٥١

٩٥٣٥٠٩١٨/ ق

اوا�ل دانشجو
١۵٣ متر صفر استثنایی

٠٩١٥١٥٨٧٦٨٥
٩٥٣٥١٤٩٣/ ف

فرامرز 
 ١٦

١۶٠ متر طبقه اول
 ٣ خواب 

٠٩٣٣١٦٥٠٢٩١
٩٥٣٥٢٤٩٧/ م

٩/١٥١٠٣٣ ض

٩/١٥١٠٣٣ ض

٩٥٢٩٠٧١٢/ م

٩٥٣٢٣٧٩٢/ ل٩٥٢٨١٣٣٨/ ف


