
سه شنبه ١٧ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩١
٣٥

الهيه- محمد�ه 
٨۵ و ١٣۵ مترى صفر فول امکانات 
وام  ۶٠م  داراى  مجموعه  یک  در 

٠٩٣٧٩٤٧٥٣٩٣
٩٥٣٥٤٧٦٨/ ف

اوا�ل 3وثر
١١٠ متر لوکس خوش نقشه ۴ سال 

ساخت قيمت ۴٣٠ م بی واسطه
٩٥٣٥٧٨٨٦/ ف٠٩١٥١٠٥٣٨٦٦

معاوضه مغازه
٢۵ مترى تجارى دائم سند دار

ابتداى بلوار مهران
٩٥٣٥٤٢٢٢/ ل٠٩١٥٩٠٠٤٠٠٧

٩٥٣٣٩٢٩٣/ ف

الهيه - مجيد�ه ٣
م  ١٠٠ و ١٣٠ تحویل ۴۵ روزه ١٠۶ 
نقد +۴٠ م تحویل یا رهن+ ۴٠ م وام  

٠٩٣٠٩١٩٥٨٠١( بی واسطه )

صياد 
١١٠ متر، تک واحدى، نوساز

 فول، موقعيت دید عالی 
٠٩١٥٨٠٩٠١٤١-٣٨٩٤٤٠٩٩

٩٥٣٥٤٨٥٠/ پ

اوا�ل اقبال-١١٢مترطبقه ۴
با  پارک  ویو  شنيدنی!!  توضيحات   
بهترین دسترسی به مترو فقط مترى ؟ 

مبارکی ٠٩١٥١٠٢٠٦٠٣
٩٥٣٣٠٩٠٧/ ف

هاشميه ١٤
١٠٠ متر طبقه ۴ 

MDF سراميک
 کال ٨ واحد
 فی ٢٠٠ م

٠٩١٥٥٠١١٦٥٦
٩٥٣٥٥٠٩٢/ ف

نوساز فول امKانات
 طبقه چهار٢خواب ١١٧متر سنددار 
شيک و  خوش نقشه عبدالمطلب ۵٨ 

 ٢٧۵٠٩١٥٠٠١١٤٨٩م
٩٥٣٥٧١٤٧/ م

�اقبال الهور
١٠۵ متر ٢خواب 

فول امکانات صفر طبقه ۴ 
جنوبی فوق العاده لوکس 

٣١۵م
٢-٣٦٠١٦٠٢٠

٠٩١٥٣٠٣٣٧٩٣
٩٥٣٥٧٧٠٥/ ف

ابتدا� هفت تير ١٠۵ متر ٢ خواب
 ٢ کامل  بازسازى  لوکس  العاده  فوق 

واحدى ٢۴۵ م  ٢-٣٦٠١٦٠٢٠
٠٩١٥٣٠٣٣٧٩٣

٩٥٣٥٧٧٤٩/ ف

٩٥٣٥٥٤٣٨/ ب

بلوارنماز  
 ١١٢مترى 

واقع درمجتمع 
مسکونی نيایش

٢خواب فول
 ۴۵% نقد و تحویل 

۵٠% اقساط ۴٨ماهه
۵% سند 

تعداد محدود آماده تحویل

٣٨٧١٤٣٠٣ 

آپارتمان،و�ال��
سال ساخت دار

معاوضه باآپارتمان 
صفر سنددار

 محدوده مجيدیه
افشين٠٩١٥٢٤٠٦١٨٨

٩٥٣٢٠٣٨٦/ ق

�فروش فور
٢٤�١٠٥ متر�، مهد
 پارکينگ آسانسور پکيج کاغذ 

۴سال ساخت فول امکانات 
درحدصفر بدون واسطه

٠٩١٥٣١٦٢٢٧٥
٩٥٣٥٦٦٨٢/ ف

اقبال
(بشتابيد)

١٠۵متر،٢سال ساخت 
فول ، نقشه عالی

(زیر فی منطقه)٢٧٠م 
عرفان ٠٩٣٠٨٨٥٤٣٢١

٩٥٣٥٤٨٢٦/ پ

هاشميه
١١٧متر، جنوبی، 

فول، صفر، 
نورگيرعالی
 بی واسطه 

کریمی ٠٩٣٦١٤٧٩٣٧٦
٩٥٣٥٣٦٩٩/ د

فلسطين ٤ 
 آپارتمان ١١۵ متر طبقه سوم

 با آسانسور سند ششدانگ
 ٠٩٣٧٠٦٥٢١٢٢

٩٥٣٥٧٣٥١/ ف

 فالح�٣٨/٢
 آپارتمان١١۵مترطبقه سوم فول

٣خواب،پکيج،هود،گاز،صفر 
 ٠٩١٥٣٢٢٧٢٩٨

٩٥٣٥٧٠٢٧/ ق

مجيد�ه 
م   ٨٠ فول  صفر  ٣خواب  متر   ١٢۵
وام مسکن مترى ١,۶٠٠ تا ١,٨٨٠ م 
٠٩٠٣٨٤٥٣٤٥١-٣٥٣١٥٥١٥

٩٥٣٢٣٦٠٤/ ف

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

سيد مرتض� ٩ 
١٣۵متر طبقه ٣ فول بدون 

آسانسور شيک ٨ واحدى 
فی٣٢٠م   ٠٩١٥١١٧٧٤٩٨

٩٥٣٥٥٦٢٤/ ق

فروش فور� فرامرز عباس�
١۴۵ متر ، بازسازى کامل 

طبقه اول ٣۶٠ م
٠٩١٥٥٥٧٢٠٣٣

٩٥٣٥٤٤١١/ ل

امامت ٦٦- ١٣٣ متر 
هایگلس  لوکس  بسيار   - خواب   ٣
فروش یا معاوضه با آپارتمان کوچکتر 
فی ٣۴۵ م   ٠٩١٥٠٠٧٩٠٠٦

٩٥٣٥٦٤٥٩/ ف

بلوار معلم
١٣٠ متر ، طبقه سوم ، ٣ طبقه

 ۴ واحد ، ۶ سال ساخت ، ٣ خواب 
٢ نبش جنوبی ،پارکينگ ، انبارى
سراميک ، MDF ، پکيج ، تراس 

نورگير عالی ، بی واسطه 
فی ٢۵۵ م

٠٩١٥١٠٠١٠٦٠-٣٥٠٩٨٠٨٠
٩٥٣٥٦٧٨٠/ 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

بر3پور
ا3از�ون

١٢۵متر
صفر،با ویوى عالی
٠٩١٥٣٣٨٧٠٠٣

٩٥٣٥٧٥٨٤/ پ

اوا�ل فرهنگ
١۴٠ متر ، فول ، پارکت ، آسانسور

اسپيلت ٨ سال ساخت ۴٢٠ م 
٠٩١٥٥٢١٤٥٧٠رایزن-سبيانی

٩٥٣٥٤٨٧٧/ ل

صارم� 
ا3از�ون

١۴۵ متر بسيار شيک 
و خوش نقشه زیرفی
٠٩١٠٥٥٠٢١٠٠

٩٥٣٥٦٨٧٣/ پ

٣خوابه صفر فول امKانات
متریال عالی وکيل آباد ۴۵٠ 

ميليون ١۴۵مترى
٠٩١٥٣٠٢٧٢٨٢

٩٥٣٥٠٦٥٩/ ق

٨٥ �آزاد
١٣۶ متر نوساز اکازیون 

زیر فی منطقه - فروش فورى
٩٥٣٥٧٤٣٨/ ل٠٩١٥٥٠٥٠٤١٠

هاشميه 
١۴٠ متر صفر فول امکانات تک واحدى
 ٣ خواب ٣٣٠ م موارد مشابه موجود 

٠٩١٥٤٠٥٠٢٣٦نورى 
٩٥٣٥٧٩٩٥/ ب

احمدآباد-قائم
١۴٠ متر طبقه چهارم

 ۴ واحدى ٣ساله
 ۶۴٠ م

 ٠٩١٥٧٢٦٨٠٣٠
سجادى احمدآباد

٩٥٣٤٥٤٤٦/ ف

صياد ١٩ - ١٣٥ متر
تک واحدى ٣خواب فول طبقه ٢ 

با شرایط ٩٠م رهن
٣٢٢٢٠٨٩٣

٩٥٣٥٧٨٥٦/ ف

سيد مرتض� ٩
١٣۵ متر طبقه سوم پکيج 

تکسرام کاغذ بدون آسانسور
٠٩١٥٧٠٣٣١٦٢

٩٥٣٥٤٣٩٦/ ق

�٣واحد آپارتمان ها

فوق العاده 
شيک

١٣٢ مترى
   ١٢۶مترى
 ١٢٢مترى 

فی مترى٢/٣۵٠م 

واقع در بلوار ميثاق 

ميثاق١٠ 
رحمانيه٣/۵ 

ساعت بازدید
 ١۶ الی١٨

٠٩١٥١١٣٤٧٢٨ 
٩٥٣٥٦٣٦٣/ ق

٩٥٣٥٥٦٢٧/ پ

دندانپزشKان ٢٥ 
آپارتمان ١٢٧ متر،تکواحدى طبقه ٣

 ٣ خواب، فول امکانات- ٣٣٠ م 
٠٩١٥٣١١٥٣٦٠

محدوده احمدآباد-مل= آباد
آپارتمان بين ١٣٠ تا ١۵٠ متر تا 

۵٠٠م نيازمندیم
٠٩١٥٦١٤٤١٣٥

٩٥٣٥٧٨٢٢/ ف

دانش آموز
١۴٨ متر ٣ خواب صفر ۵ 

واحدى شمالی پارکت کاغذ 
هود هواساز گاز روميزى 

طبقه ۵-۴٣٠ م 
 ٢-٣٦٠١٦٠٢٠

٠٩١٥٣٠٣٣٧٩٣
٩٥٣٥٧٧٣٢/ ف

١٤٠ متر طبقه ٦ 
+ ١٥ متر حياط اختصاص�

جاى پارک ٢ خودرو
 نوساز، فول 

منظره عالی
 امامت ٣۵ - بی واسطه 

٠٩١٥٣٠٢١٩٥٠
٩٥٣٥٥٩٢٣/ ر

مطهر� شمال� ٢٠ 
۴ طبقه، تک واحدى ١٣۵ مترى ٣ نبش
ملکی موقعيت  بهترین  امکانات  فول 

٠٩١٥١١٠٨٢٢٠سند تفکيکی
٩٥٣٥٥٨٣٣/ م

فروش و�ژه 
فقط با ١٢٠ ميليون 

صاحب یک واحد سه خوابه صفر 
واقع در مجيدیه ٣ شوید

 به متراژ ١٢٠ و ١٢۵ مترى 
الباقی ۶۵ ميليون 

وام و ۵۵ ميليون رهن
٠٩١٥٥٥٩٩٧٤٩

٩٥٣٥٤٧٦٦/ م

قيمت استثنا�� 
١٢۵ و ١۴۵ مترى حاشيه هجرت 

متریال اروپایی 
٠٩١٥٥٠٧٩٢٧٥

٩٥٣٥٤٨٩٧/ ر

هفت تير(و�ال)
١٣٠متر،٢خواب،طبقه٢،روبه آفتاب 

دونبش،سراميک،MDF،٢۵٠م
بی واسطه ٠٩١٥٥١٠٧٤٢٣

٩٥٣٥١٥٢١/ پ

�اجاره فور
آپارتمان ١۴٠ متر ،حاشيه مهران 
طبقه ۵ فول امکانات ١٠ م + ١/٨٠٠
٣٦٠٩٤٤٠٣-٠٩١٥١٢٤٧١٣٩

٩٥٣٥٧٦٩٢/ ل

خيابان گاز - نبش گاز ٧
٣ واحد مسکونی هر واحد

 ١٢٠ مترى فروش فورى زیرفی
٠٩١٥١١٠٣٧٠١

٩٥٣٤٦٢٧٤/ ف

�فروش فور
٤ � ٧ تير - و�ال

٢ واحد ١٣٠ مترى 
تک واحدى طبقه ٢ و ٣ 
(۴١۵ م ) و (۴٢۵ م )

 فول امکانات مهندسی 
ساز بسيار شيک و نورگير 
عالی خوش نقشه هایگلس 
پارکت گاز توکار هود پکيج 
کاغذ دیوارى و رنگ آیفون 
تصویرى به فروش می رسد
٠٩١٢١٣٢٣١٣٢

٩٥٣٥٤٣٦٤/ ف

قاسم آباد - مخابرات
١٣٠ متر بازسازى شده ٣خواب 

امتيازات مستقل ٢٩٠م
٠٩١٥١٠٧٥١٤٣

٩٥٣٥٧٠٥٠/ ر

امامت ٦٢
طبقه سوم فول ١٢ واحدى ۴ 

سال ساخت ١۵۵ متر فی ٣٧۵ م
٠٩١٥١٢٤٤٠٤٧

٩٥٣٥٦٩٨٨/ ف

 ViP
گلشن - سجاد 

٢٧٠متر استثنایی 
بی واسطه ٠٩١٥٥١١٣٣٢٩

٩٥٣٥٤٨٨٨/ ف

 امامت 
 ١۵٠متر فول صفر 

شاهکار منطقه 
٠٩١٥٦٨٩٨١٠٠ 

مداح - دولت
٩٥٣٥٦٩٣٦/ ب

باهنر
آپارتمان ١۵٠مترى طبقه ۴ 
جنوبی تراس عالی بی واسطه

٠٩١٥٠٠٢٦٠٠٥
٩٥٣٥٨٠٥١/ ب

هاشميه 
خرید و فروش  

 VIP آپارتمان
٢۵٠ متر 

به باال 
٠٩١٥٥١٧١٦٧٠

٩٥٢٣٧٠١١/ ف

احمدآباد - باب= 
٢۴۵ متر، طبقه ۵ تک واحدى 

فول ۴ سال ساخت  
راه چمنی ٠٩١٥٤٤٠٩٨٧٠

٩٥٣٥٣٩٦٢/ پ

اوا�ل دانش آموز 
١٧٠ متر صفر متریال اروپایی 

فول لوکس بی واسطه 
٠٩٣٧٤٨٢٤٩٥٧کيانی 

٩٥٣٥٧٩٨٨/ ب

باهنر ١٨٠ متر
صفر، تک واحدى فول زیر فی 

رجبی ٠٩١٥٢٠١٥٢٥٤
٩٥٣٥٣٩٥٨/ د

عمارت� خاص 
٣٠٠متر

مشاعات بی نظير 
قيمت باور نکردنی

٠٩١٥٧٢٥٨٠٣٠
سجادى احمدآباد

٩٥٣٤٥٤٦٠/ ف

سيدرض� -دانش آموز
واحدهاى ٣ خواب تمام فول از 
۴٠٠ م تا ۴۶٠ م مسکن سازان

٣٨٦٥٤٣٣٦-٠٩١٠١١٢٥٦٢٠
٩٥٣٥٤٤٢٩/ ف

اوا�ل هاشميه 
١٨٠متر، نوساز

 البی مجلل، آسانسور 
ایتاليایی، کابينت طرح 

کالسيک با متریال اروپایی 
٩٠٠ م 

حسن زاده ٠٩١٥٥٠٦٤٧١٥
٩٥٣٥٣٦٨٣/ د

امامت 
١۶٠متر فول ۴٣٠م  بی واسطه 

٩٥٣٤٢٣٢٣/ ف٠٩١٥٨٩٨١٨٦١

باهنر- هاشميه
ویالیی وآپارتمان 

شمارانقداخریداریم
٩٥٣٢٦٨٦٤/ پ٠٩١٥١١٠٩٨٩١

اوا�ل هاشميه
١٨٠ متر، فوق العاده 

لوکس، صفر
البی مجلل

زیر فی بی واسطه
٠٩٣٥٧٣٦٢٦٣٢ 

٩٥٣٥٣٨٣٢/ د

شهرt ارمغان 
آپارتمان ١٧٠ متر دوبلکس 

فوق العاده شيک 
٠٩٣٣٧٥٧٧٠٤٧

٩٥٣٤٩٨٢٨/ ف

مدرس - سروش
١۵٠- ١٨٠ و ٢٠٠ مترى 

بسيار لوکس
٠٩٣٥٣٤٨٦٥٥٣ حسينی

٩٥٣٥٧٨٥٣/ ف

سيد مرتض� ٨
١۵٢ متر طبقه 
دوم ۴ واحدى 

لوکس
٠٩١٥٥٠٨٨٢٥٤

٩٥٣٥١٧٦٥/ ف

فرامرز عباس�
آپارتمانهاى ١٨۵مترى، صفر، سه 
خوابه، فروش و معاوضه با ویالیی

٠٩٣٦٥٩٠١٨٩١
٩٥٣٥٧٥٤٧/ ق

فرامرز زوج-٣ واحد ٢٠٠ 
مترى نزدیک حاشيه صفر فول 

امکانات فروش یا معاوضه 
بی واسطه ٠٩١٥٢٠٠٠٧٣٥

٩٥٣٣٦٠١٨/ ف

هاشميه 
٢٣٠ مترى ۴ خواب اکازیون با 

مجموعه آبی بی واسطه 
٩٥٣٥٧٨٠٧/ ف٠٩١٥٣١٨٢٦٢٢

باهنر
١٩٠مترى و ١٧٠مترى 

تک واحدى لوکس
٩٥٣٥٤٣١٨/ ب٠٩١٥٠٠٤٤٠٠٦

اوا�ل هاشميه 
٢٠٣متر، تک واحدى، لوکس
حيدرى ٠٩٠١١٢١١١٠٥
یوسفی ٠٩١٥١١١٥٨٠١

٩٥٣٥٣٧٩٢/ د

رو�ا�� زندگ� 3نيد

امامت مدرس
سازه اى متفاوت 
فروشنده واقعی

٠٩١٥٦٤٨٣٥٣٣
٩٥٣٥٨٠١٢/ ق

ابتدا� دانش آموز
١۶٨ متر ٣خواب صفر ۵ 

واحدى جنوبی سونا خشک، 
جکوزى فوق العاده لوکس

٢-٣٦٠١٦٠٢٠
٠٩١٥٣٠٣٣٧٩٣

٩٥٣٥٧٧٠٢/ ف

٣�رضو
١۶٠متر صفر سه نبش

بی واسطه ٠٩٣٨٨١١٤٣٩٤
٩٥٣٥٣٩٤٤/ ق

بهتر�ن انتخاب 
سجاد، ملک آباد

 ١۵٠ متر و ٣۵٠ متر
 متفاوت در منطقه 

٠٩١٥٥٠٠٨٧٩٢
٩٥٣٠٧٦٧٨/ ف

 سجاد- معاوضه
 آپارتمان ٣٢٠مترى صفر فول 

امکانات آپارتمان +نقدى بی واسطه
٠٩١٥٠٠٩١٥٠٨ اميدوار 

٩٥٣٣٨٠٤٣/ ق

دانش آموز ٢٢
فروش یا معاوضه ۵ واحدى صفر 

یکجا ، هر واحد ١۵۵ متر، فول
٠٩١٥٥٠٥٠٤١٠

٩٥٣٥٤٧٣٠/ ل

مل= آباد
٢٩٠ متر - دوبلکس موقعيت 

عالی شخصی ساز 
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٧ َملک

٩٥٣٥٧٩٢٧/ ر

دندانپزشKان
١۵١ متر ، طبقه دوم ، ۵ طبقه
۵واحد ٢ نبش شمالی ٣ سال ساخت

 ٣ خواب ، خيابان ٢٠ مترى
آسانسور پارکينگ انبارى هایگلس 
تراس ، بی واسطه،فی ۴٢٠ م
٠٩١٥١٠٠١٠٦٠-٣٥٠٩٨٠٨٠

٩٥٣٥٦٧٧٧/ ل

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

٩٥٣٥٤١٠٠/ ف

مهد� (ز�رف�) سوپرلو3س
١۵٠متر، صفر، گرمایش از کف، 
جکوزى، باربيکيو، بی واسطه- راد

٩٥٢٤١٤٧٥/ د
٠٩٠٣٤٣٥٦٤٣٨ -٣٧٦٤٧١١٦

اوا�ل هنرستان 
١٧۵متر نوساز فوق لوکس فروش 
یا معاوضه با کوچکتر فی ١,٠۵٠م 

٠٩١٥١١٧٧٤٩٨
٩٥٣٥٥٧٠٥/ ق

ا�رج ميرزا
آپارتمان ٢٠٠ متر سردونبش با 

٢عددپارکينگ 
و ٢عدد آشپزخانه (کثيف و تميز) 

شيرآالت ترک، کابينتها چوب، 
پنجره ها آلمان، آسانسور ٨ نفره
٠٩١٢٩٣٢٦٢١٧ وحيدى نيا

٩٥٣٥٧٠٩٢/ ر

اقبال (حاشيه)
١٨٠ متر موقعيت مکانی 

بی نظير، ویو و نورگير 
استثنایی، سازه قوى، کمد 
و کابينت هایگلس، متریال 

عالی زیرفی منطقه
محمدیان٠٩١٥٢٤٤٥٥٧٠

٩٥٣٥٧٧٩٥/ ف

�فروش فور
صارمی٣۶-١٨۵ متر 
لوکس نوساز ۵٨٠م 

هنرستان ١۵-١۵۵ متر
صفر، پارکت ۴٧٠م

 هاشميه ٨- ٣٠٠ متر 
سوپرلوکس ١/٣۵٠ 

٩٥٣٥٧٧٠٩/ پگرگانی ٠٩١٥١٦٧٣٣٥٣

٩٥٣٥٧٣٤٤/ م

گلشن ٤ 
باران ١٧۴مترى صفر   روبه روى برج 

 ٠٩١٥٣١١١٦١٢نقشه خوب
٠٩١٥١١٦٤٨٠٩

آپارتمان- دانشجو ١٨
١۶٢ مترى طبقه اول فول صفر 

فی ۵٠٠ م
٠٩٣٩٥٢٨٦٩٦٣

٩٥٣٥٤٣٥٤/ ف

قاسم� ٣٠
١۶٠ متر صفر لوکس فی ۵۴٠ م 

٠٩١٥٦٤٤٠٠٥٤
٩٥٣٥٤٩٤٩/ لرایزن - نوروزى

آپارتمان واقع در جاده 
طرقبه- گلستان ١۶٠ متر 

نوساز هماهنگی
 

٩٥٣٥٧٩٢٨/ ر٠٩١٥٦١٧٧٧٥٩

خر�د و فروش آپارتمان 
١٢٠تا ١4٩متر

 خر�د و فروش آپارتمان 
١5٠ متر به باال

٩/١٥١٠٣٣ ض


