
شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٨
٣٩

دانشجو ،١١٥ متر 
طبقه اول٢٥٠م 

 ٠٩١٥٨٢٢٢٥٦٥
٩٥٣٥٣٤٤٠/ ف

آپارتمان مجيد�ه ٢٣
شخصی ساز ٨ واحدى

فول آپشن با ۶٠ م وام 
٩٥١١٣٧٤٨/ م٠٩١٥٢٠٠٥٢٥٥

3الهدوز 
١١٠ مترى، تک واحدى ۵ سال 

ساخت فول امکانات بدون واسطه 
٩٥٣٥٣٢٣٣/ ق٠٩١٥٣١٣٤٠٠٦

مجيد�ه ١٧٫٩
ساختمان یزدان ١١٧ متر 

صفر ٢ خواب طبقه دوم شمالی 
جنوبی لوکس هایگلس پکيج 

کاغذ دیوارى شيرآالت گلد فول 
امکانات با فضاسازى سبز محوطه

٠٩١٣٥٦١٤٠٧٦
٩٥٣٥١٦٩١/ ف

٩٥٣٢٥٣١٥/ ف

الهيه،مجيد�ه،سجاد�ه، امير�ه
فول، ششدانگ با ٩٠م نقد 

+شرایط - کاندید
٠٩٩٠٣٣١٣٤٥٠-٣٥٢٤٢٠٢٩

اقبال 
١١۵متر

صفر،تک واحدى ، نورگيرعالی 
با متریال اروپایی ،فی ۴٠٠م

عرفان
٠٩١٥٣٠٩٧٢٣٤

٩٥٣٤٦٢٨١/ پ

خيابان گاز - نبش گاز ٧
٣ واحد مسکونی هر واحد

 ١٢٠ مترى فروش فورى زیرفی
٠٩١٥١١٠٣٧٠١

٩٥٣٤٦٢٧٤/ ف

امامت ٢٣
١۴٠متر ٣خواب نوساز 

وان جکوزى فول امکانات 
٩٥٣٥٣٧٣٥/ ف٠٩١٥٥٢٠١٦٥٢

فالح� ٣٨/٤
١٢٧ متر، ٣ خواب ، طبقه سوم 

٢ سال ساخت،کف تمام سراميک 
MDF پانل کوبی،آیفون تصویرى 
پکيج،رادیات ، لوستر،کمد،درب 
برقی ، کاغذ دیوارى ١٠٠ م نقد 

+ ۶٠ م رهن + ۵٠ م وام %۴ 
اقساط ماهی ۵۵٠

٠٩١٥٦٢٦٢٥٨١
٩٥٣٤٩٧٣٦/ ل

هاشميه، هفت تير
١٢۵ متر ٣ خوابه فول صفر ٣١۵ م 
١٠٠ متر ٢ خوابه فول لوکس ٣٢۵ م 

بی واسطه ٠٩١٥٤٢٣٣١٩٤
٩٥٣٥٢٨٤٢/ ر

امامت تا دانشجو
آپارتمان شما را نقدا خریداریم 

عمارت - قربانيان
٩٥٣٤٩٠٧٦/ ل٣٦٠٢٢٠٨٨

اوا�ل هاشميه  
١۴٠ متر ٣ خواب طبقه ٢ 

سراميک MDFپکيج ( بی واسطه) 
٩٥٣٤٩٥٩٨/ م ٣٨٨٤٢٧٥٨

الدن
١۴٠ متر صفر بی نظير در منطقه

٠٩١٥٢٢٠٧٠٠٤ آرانو
٩٥٣٥٠٠٧٣/ ق

الهيه 
حاشيه محمد�ه 

١٣٠ متر، ٣ خوابه
 فول امکانات، استثنایی

 تحویل برج ٣ 
٠٩١٥٥٢٢٣٧٠٧

٩٥٣٤٧١٤٦/ ف

داخل فرهنگ ١١
١٣۵ متر صفر ٣ خواب 

گرمایش پکيج 
سرمایش اسپيلت 

کاغذدیوارى کف پارکت
 ٠٩١٥٣٣٨٨٢٠٧

٠٩١٥١١٠٨٠١٣ اسدى
٩٥٣٥٤٠٥٧/ ر

٥ �اقبال الهور
تک واحدى- ١۴٠و١۶٠- صفر 

فول امکانات -بدون واسطه
٠٩١٥١٢٤٩٠٦٢

٩٥٣٥١٢٥٢/ ق

ا3از�ون هفته 
آپارتمان خاص خوش نقشه 
تک واحدى، باهنر ٣ خوابه 

حدود ١٢٠ متر، نوساز
 فی ۵٣٠ ميليون

٠٩١٥٥١٨٤٤٥٩
٩٥٣٥٣٥٨٥/ پ٣٨٨٣٢٤٢٥

٣خوابه صفر فول امLانات
متریال عالی وکيل آباد ۴۵٠ 

ميليون ١۴۵مترى
٠٩١٥٣٠٢٧٢٨٢

٩٥٣٥٠٦٥٩/ ق

امامت ٣٤
١٣۵ متر ۵ سال ساخت

 طبقه اول زیر قيمت بی واسطه 
٩٥٣٥٢٣٣٨/ ر  ٠٩١٥٢٠٥٣٣١١

٩٥٣٥٣٢٩٠/ م

 حاشيه صارم� 3وثر
 ١۴۴ متر طبقه سوم ١٠ سال 
ساخت بدون آسانسور ٢٨٠ م 

 ٠٩١٥١١٥٣٠٦٤

صياد شيراز�، ١٣١ متر 
تک واحدى، طبقه ۴، فول امکانات 

١سال ساخت حاشيه٢٠مترى ٣٨٠م
طهرانی    ٠٩٣٨٥٣٥٣٨٦٠

٩٥٣٥٤٠٧٤/ ق

مجيد�ه- محمد�ه ١ 
١٣۵ مترى- طبقه ۵ 

۶٠ م وام  
٩٥٣٥٤١٢٧/ ف٠٩١٥٣٠٢٠٨٥٦

�= واحد ز�رزمين 
آپارتمانی ١۴٠ متر با تمام 

امکانات پارکينگ و MDF شيک 
٩٥٣٥٠٢٨٤/ پ٠٩٣٨٠٤٩٢٠٦٢

مجيد�ه ١٧ 
طبقه دوم ١٢۵ متر ،فول ١١۶م

نقد + ۵٠م رهن + ٨٠م وام 
٠٩١٥٥٢٢٨٩٤٨-٣٥٣١٥٨٠٤

٩٥٣٥٣٩٤٠/ پ

٩٥٣٣٨٩٣٠/ م

بلوارسجاد 
بزرگمهر ١٩
١٢٠ متر مربع  

دوخوابه،  طبقه اول
 صفر، نوساز

فول امکانات، لوکس
۵٠٠مترمربع زمين 

دو ممر ورودى ماشين 
قيمت باورنکردنی 

معاوضه 
ماشين + نقدى 

٠٩١٥١١١٧٥١٠ 

اوا�ل صياد 
١۴٢ متر - نوساز - شيک 

 طبقه ٢ - پارکت هایگلس  
هواساز - روف گاردن 
 آسانسور تا پشت بام 

مجموعه ۵ واحدى بی واسطه 
فی ۵٠٠م 

٠٩١٥٤٢٨٠١٤٨
٩٥٣٤٦٩٦٤/ ف

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

١٠٠م ۴١م وام+ الباقی سند
٠٩١٥٥٢١٥٨٤٣

٩٥٣٥٣٣٩٨/ ق

تهاتر مل= با سند 
 ششدانگ با کاشی و سراميک و 

الباقی به صورت نقد و چک
 ٠٩١٥٨٦٠٨٨٠٨

٩٥٣٤٥٠٠٤/ ب

فرهاد 
١٧٧ متر طبقه پنجم  تک واحدى 

فول امکانات بدون واسطه
٩٥٣٥٣٢٣٥/ ق٠٩١٥٥٠٨٣٣٤٠

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

سه خوابه ميالد شمالی پشت هایپرمی 
٠٩١٥٩١٥٦٣٢٣

٩٥٣٥١٨١٠/ م

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

٠٩١٥١١٠٧٣٧٩ميليارد تومان 
٩٥٣٥٢٦٦٨/ م

سيدرض� ١٦٠متر فول
شيک ١سال ساخت طبقه۵ تک 

واحدى زیر فی منطقه ۴١٠م
٠٩١٥٤٨٨٦٧٦٢بی واسطه

٩٥٣٥٣٦٨٥/ ق

باهنر
١٩٠مترى و ١٧٠مترى 

تک واحدى لوکس
٩٥٣٥٤٣١٨/ ب٠٩١٥٠٠٤٤٠٠٦

ا3از�ون 
 آپارتمان

 ٣ خواب ، تک واحدى 
حدود ١۵٣ متر 

ابتداى باهنر 
۶۵٠ميليون 

٣٨٨٣٢٤٢٥
٠٩١٥١٥٨٠١٥١

٩٥٣٥٣٥٨٦/ پ

 اقبال١
 ١٩٠مترى ٣خواب تک واحدى 
فول نورگيرعالی درحال ساخت

٠٩١٥٦٨٨١١٢٤ 
٩٥٣٥٤٠٢٣/ ق

 ١٧ �قاسم آباد راز
١۶١ متر صفر فول 

٠٩١٥٣١٠٩٣٨٥
٩٥٣٤٨٩٥١/ ر

هاشميه 
١۵٠متر، سه خواب، امکانات روز 

تک واحدى، بی واسطه 
٠٩١٥٣٠٧٥٢٥٨ مدرس

٩٥٣٥٢٤٠٧/ ف

٢واحد آپارتمان 
١٧٠مترى فول امکانات واقع در 
گلشن (هنرستان ٩) به فروش 
می رسد ٠٩١٥٣١٥٤٧٣٥

٩٥٣٥٤١٠٠/ ف

�فور� فور
١۶۵متر جالل لوکس بی واسطه

٩٥٣٥٣٢٣٠/ ق٠٩١٥٤٠٧٠١٩٨

فلسطين
٣خوابه لوکس نوساز ٢پارکينگ 

٢کله تک واحدى همکاربالمانع
٣٨٤٤٣٣٩٥-٠٩١٥٣١٦٢٩٧٦

٩٥٣٥٢٨٤٧/ ق

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

٠٩٣٦٦٩٨٦٧٤٦
٠٩١٥٠٣٩٥٦٦٢

٩٥٣٥٠١٢٩/ ف

اقبال ٥٢  

مبارکی ٠٩١٥١٠٢٠٦٠٣
٩٥٣٣٠٩٥٣/ ف

ا�رج ميرزا٣٧
١۶۵متر نوساز 

طبقه سوم فول امکانات 
معاوضه با واحد کوچکتر 

فی ۵٣٠م
٠٩١٥١١٧٧٤٩٨

٩٥٣٥٣٤١٢/ ق

و3يل آباد 
١٨۵ مترى 

سوپرلوکس، صفر 
۶۵٠م 

٠٩١٥١١٠٦٣٨٤ باقرى
٩٥٣٥٤١٤٥/ پ

 � باهنر- فور
 ١٧٠متر، تک واحدى، صفر،فول 

 ٠٩٣٥٥١٢٠٧٦٥
٩٥٣٤٨٨٠٦/ ب

مر3ز مبادالت 
مل�L نگين شهر

با کادرى مجرب
 و متخصص 

در امور خرید و فروش 
و اجاره هتل

 و هتل آپارتمان
و زمين هاى تجارتی

 و اقامتی اطراف
 حرم مطهر خيابان امام رضا 

خيابان دانش شرقی
٦٧-٣٨٥٥٥١٦٥

٩٥٣٤٣٧٩٤/ ف

نوفل
٢٠٠متر صفر فول امکانات

٠٩١٥١١٧٠٧١١
٩٥٣٥٢٠٩٦/ پ

 شهيد صادق� 
 واحدهاى ٢٠٠ و ١٢٢مترى 

شخصی ساز خوش نقشه 
قيمت مناسب آماده تحویل 

فروش بدون واسطه 

 ٠٩١٥٧٩٢٤٦٠٢
٩٥٣٤٥٠٢٩/ م

هاشميه ٢٣٠ متر
صفر   ۴ طبقه  خواب   ٣ امکانات  فول 
موارد مشابه موجود می باشد۶٧٠ م  

٠٩١٥٤٠٥٠٢٣٦نورى 
٩٥٣٥٤٢٥٢/ ب

اقبال
١٧٠متر،صفر، خوش نقشه 
و شيک ، دربهترین طبقات 
موقعيت عالی ، فی ۵١٠ 

عرفان
٠٩١٥١٠٨٢٤٨١

٩٥٣٤٦٢١٢/ پ

فروش 
آپارتمان 

پنت هاوس
دوبلکس
٢٨٠متر
۴خواب

خيابان کوهسنگی
 ٠٩١٥٥٠٠٨٧٩٢

نقد و اقساط
٩٥٣٤٨٧٩٢/ ق

هاشميه ٨
٣٠٠ متر، صفر، فوق العاده 

لوکس نقد و معاوضه- گرگانی
٩٥٣٥٣٠٧١/ پ٠٩١٥١٠٢٤٧٧٣

سجاد 
(استثنا��)

٣٣٠متر، صفر ،٢نبش
۵٠درصد نقد،الباقی اقساط

 بی واسطه 
٠٩١٥١٠٠٤٩٤٠

٩٥٣٥١٩٦٣/ پ

امامت
١۵٠ متر صفر با 

متریال عالی خرید و 
فروش آپارتمان نقدا  

 ٠٩١٥٨٩٨١٨٦١کرمانی
٩٥٢٨٣٢٤٧/ پ٣٦٠٦٩٠٠٢

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

٩٥٣٤٨٩٦٩/ فتا  ٠٩٣٥٨٤٤١١٣٦

٩٥٣٥٣٧٦٨/ ق

 اول دانشجو
پارs گلها
 ١۶٠متر صفر جنوبی 

هاى گلس ترک هواساز 
جکوزى مستر

فی ۶٠۵م بی واسطه
٠٩١٥٧٨٩٥٤٠٠ 

(ز�رف�)  دانشگاه 
١۶۵ متر صفر طبقه سوم فول 

٠٩٣٥٨٠٦٠٠٠٩
٩٥٣٥١٨٦٩/ ممهندس حيدرى

باهنر 
٢١٠ متر صفر فول تحویل برج ۵ 

بی واسطه- معاوضه با زمين
٩٥٣٥٤٢٤١/ ب٠٩١٥٧٦٩١٩٠٠

اوا�ل جالل آل احمد
١٨٠متر آپارتمان
دونبش،تک واحدى

متریال خاص
با چشم انداز بی نظير

 بی واسطه 
٠٩١٢٨٦٦٢٦٣٣

٩٥٣٥١٩٨٤/ پ

١٦٥متر- معلم
طبقه اول- جنوبی- شخصی ساز 

٣خواب- بسيار شيک- ۴۵٠م
٠٩١٥٥١٨١٧٩٦-٣٨٦٨٣٨١٤

٩٥٣٥٣٩٠٧/ ق

سجاد
١۵٠ تا ٣۵٠،واحدهاى معتبر منطقه   

اکبرى     ٠٩١٥٠٠٥٣١٦١
٩٥٢٤٨٦٦١/ ق

دانشجو
آپارتمان ١۴٠ تا ١٨٠ مترى

 فول امکانات      ٣٨٩٢٢٥٥٧
اکبرى   ٠٩١٥٦٠٠٩٣٧٩

٩٥٣٥١٥٧٦/ ل

خر�د و فروش آپارتمان 
١٢٠تا ١4٩متر

 خر�د و فروش آپارتمان 
١5٠ متر به باال

٩/١٥١٠٣٣ ض

٩٥٢٩٠٧١٢/ م

٩٥٢٨١٣٣٨/ ف
٩٥٣٢٣٧٩٢/ ل




