
چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٢
٤١

نيلوفر سجاد 
لوکس  بسيار  خواب   ٣ متر   ١٢١
فول امکانات بی واسطه فی ۵۵٠ م

٩٥٣٥٨٨٨٤/ ف٠٩١٥٨٠٩٥٧٠١

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

هاشميه ١٥
١۴٠متر، ٣خوابه، 
لوکس، تک واحدى

وان جکوزى
 دوش کابين، ٢ پارکينگ

٣٨٨٢٢٠٢٣
بهرامی ٠٩١٥٢٠٠٥٠٥٦

٩٥٣٥٣٧٩٤/ د

صياد 
ا�از$ون

١٣۵ متر صفر 
فول لوکس

٠٩١٠٥٥٠٢١٠٠
٩٥٣٥٦٨٧٤/ پ

٩٥٣٥٥٦٢٧/ پ

دندانپزشNان ٢٥ 
آپارتمان ١٢٧ متر،تکواحدى طبقه ٣

 ٣ خواب، فول امکانات- ٣٣٠ م 
٠٩١٥٣١١٥٣٦٠

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

٩٥٣٥٦٤٥٩/ ف

�مجتمع فرهنگيان صارم
آپارتمان طبقه ۶ ویو عالی

 ١۴١ متر دوخوابه فی ۴٠٠ ميليون
٠٩١٥١١٣٤٨٦٥

٩٥٣٥٤٧٤٣/ م

مجيد$ه ١٧ 
طبقه دوم ١٢۵ متر ،فول ١١۶م

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

٩٥٣٥٣٩٤٠/ پ

و�يل آباد٣٦(سرو)
١٣٢متر،٢خواب،طبقه ٣ 

صفر،فول امکانات
شيک و لوکس

بازدید=خرید فی۴٣۵م
 بی واسطه 

٠٩١٥٥١٠٧٤٢٣
٩٥٣٥٦٦٦٥/ پ

 �قاض� طباطبا$
١٢۵ متر فول زیرفی ۴٢۵م

٩٥٣٥٨٠٨٥/ ف٠٩١٥٦٩٢٣٧٨١

٣خوابه صفر فول امNانات
متریال عالی وکيل آباد ۴۵٠ 

ميليون ١۴۵مترى
٠٩١٥٣٠٢٧٢٨٢

٩٥٣٥٠٦٥٩/ ق

 �قيمت استثنا$
١٢۵ و ١۴۵ مترى حاشيه هجرت 

متریال اروپایی 
٠٩١٥٥٠٧٩٢٧٥

٩٥٣٥٤٨٩٧/ ر

�اوا$ل سيد مرتض
پشت حاشيه وکيل آباد 
١٢۵ متر طبقه ۴

 کال ۴ واحد خوش نقشه
 فی ۴٢٠ م بی واسطه

٩٥٣٥٧٧٦٥/ ف٠٩١٥١٠٥٣٨٦٦

فلسطين 
( مشرف به باغ)
٢ واحد ١٢٠ مترى ٢ خواب

 فول ٢ سال ساخت
 بهترین متریال ٢ نبش 

طبقه اول ۴۵٠ م
 طبقه پنجم ۵٢٠ م بی واسطه 

٠٩١٥٥٠٦٢٨٢١
٩٥٣٥٨٥٤٨/ ف

$@ واحد آپارتمان 
١٢٧ مترى ٣ خواب

 با امکانات کامل 
احمدآباد 

خيابان بابک
٠٩١٥٣٢٥٢١٧٦

٩٥٣٥٨١٦٤/ ر

 فروش آپارتمان در فلسطين
 ١۴٢,۵ متر طبقه اول -٣خواب 
فول امکانات تماس فقط خریدار

٠٩١٥٢٢٠٠٥٠٠ 
٩٥٣٥٨٣٧٩/ ف

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

بی واسطه ٠٩١٥٤٢٣٣١٩٤
٩٥٣٥٢٨٤٢/ ر

در  واقع  متر   ١٤٠ آپارتمان 
خيابان ابن سينا مقابل بيمارستان امام 
آزادشهر  با  معاوضه  یا  فروشی  رضا 
٣٦٠٤٨٥٧٩ الهيه  آباد  قاسم 

٩٥٣٥٤٩١٠/ ف

اوا$ل جالل
١۶٠ متر ، طبقه اول،فوق لوکس 

فی ۶٠٠ م ، بی واسطه
٠٩١٥٦٤٤٠٠٥٤

٩٥٣٥٤٩٧٩/ ل

آپارتمان فروش� صفر
فول امکانات طبقه اول سه خوابه 
١٧٠متر در خيابان صاحب الزمان 
٣٧٢٧٦٢٠٠-٠٩٣٥٨٣٧٢٧٩٦

٩٥٣٥٨٤٠٢/ ق

امامت
١۵٠ متر ،صفر، فول
 آپارتمان شمارا نقدًا خریداریم

٠٩١٥٨٩٨١٨٦١کرمانی
٣٦٠٦٩٠٠٢

٩٥٢٨٣٢٤٧/ پ

 � شهيد صادق
 واحدهاى ٢٠٠ و ١٢٢مترى 

شخصی ساز خوش نقشه 
قيمت مناسب آماده تحویل 

فروش بدون واسطه 

 ٠٩١٥٧٩٢٤٦٠٢
٩٥٣٤٥٠٢٩/ م

�صارم
اکازیون،١۶١متر

فوق العاده شيک
 و خوش نقشه،زیر فی
٠٩١٥٣٣٨٧٠٠٣

٩٥٣٥٧٥٤٢/ پ

الدن ١٦
١۵٠ متر ، طبقات اول و چهارم

 ۵ طبقه ، ۵ واحد ، ٣ خواب صفر
 شمالی ، آسانسور ، پارکينگ 

تکسرام ،هایگلس ، تراس ، پکيج 
فول ، بی واسطه ، فی ٣۵۵ م

٠٩١٥١٠٠١٠٦٠-٣٥٠٩٨٠٨٠
٩٥٣٥٦٧٨٣/ ل

٣٠ �قاسم
١۶٠ متر صفر لوکس فی ۵۴٠ م 

٠٩١٥٦٤٤٠٠٥٤
٩٥٣٥٤٩٤٩/ لرایزن - نوروزى

�ابتدا' هاشميه ا�از$ون واقع
١۶۵ و ١٧۵ مترى فوق لوکس 
الکچرى نوساز مترى ۵,۵٠٠ م

٠٩١٥٩١٤٥٥٩١
٩٥٣٥٨٨١٤/ ف

اوا$ل دانشجو
١٨٠متر، بهترین نقشه و 
متریال روز قابل معاوضه 

با ویالیی فی ۶٨٠ م 
بی واسطه 

شيرازى ٠٩٣٥٦٠٠٨٥٠٩
٩٥٣٥٤٠٠٩/ د

�اوا$ل سيد رض
آپارتمان ٣ خوابه ، فول امکانات 

زیر فی ، بی واسطه
٩٥٣٥٨٩٤٣/ ل٠٩١٥٣٠٣٣٧٦٢

باهنر
١٩٠مترى و ١٧٠مترى 

تک واحدى لوکس
٩٥٣٥٤٣١٨/ ب٠٩١٥٠٠٤٤٠٠٦

 ��وثر شمال
١٧٠ مترى تک واحدى طبقه ۴ 

 ٢ سال ساخت زیر قيمت کارشناس
٩٥٣٥٨٨٢٣/ ف٠٩١٥٣٢١٩٢٢٨

اوا$ل هاشميه 
واحدى  تک  لوکس  سوپر  متر   ١۶٠
BMS طراحی کالسيک چشم انداز عالی 

٩٥٣٥٨٨٠٨/ ف٠٩١٥٤١١٠٤٠٠

و�يل آباد 
١٨۵ مترى 

سوپرلوکس، صفر 
۶۵٠م 

٠٩١٥١١٠٦٣٨٤ باقرى
٩٥٣٥٤١٤٥/ پ

فروش ٢ واحد آپارتمان
دانشجو ٣ 

مساحت ١۵٠ و ٨١ متر،بی آسانسور  
١٠ سال ساخت ، فوق العاده تميز  

امکانات پکيج ، مستر ، ام دى اف 
 کف سراميک ، اپن چوب ، قيمت 
به ترتيب ۴١٠ و ٢٢٠ ميليون 

 ٠٩١٠٤٦٧٨٥٦٥             
٩٥٣٥٨٥١٠/ ل٣٨٩٣٥١٣٣

٢٥ �فرامرز عباس
١٨۵ متر ، نوساز

 ٣ خواب ، طبقه ۵ 
تک واحدى ، هواساز 

مستر   ۵۵۵ م
٠٩١٥٦٩٠٠٢١٩

٩٥٣٥٣٨٣١/ ل

 امامت 
 صفر

٢٢٠متر، فول امکانات 
فوق العاده 

زیر فی 

٠٩١٥٦٨٩٨١٠٠ 
مداح -دولت

٩٥٣٥٦٩٤٠/ ب

 فرهنگ ١٣سروش ١٦
صفر  ٣خوابه  آپارتمان  ١۶۵متر   
و فول و خوش نقشه فقط ۶٠٠م 

٠٩١٥٣٢١٤٥٠٠ همایون
٩٥٣٥٦٨٧١/ م

 سجاد 
 ٢٠٠متر نوساز فول امکانات 

متریال روز بسيارشيک 
٩٥٣٥٨٩٩٨/ ب٠٩١٥٧٠٠٧٩٣٤ 

فرهاد 
١٧٧ متر طبقه پنجم  تک واحدى 

فول امکانات بدون واسطه
٩٥٣٥٣٢٣٥/ ق٠٩١٥٥٠٨٣٣٤٠

امامت ٦٢
١۶٠متر تک واحدى طبقه 
سوم  و پنجم فول امکانات

 فی مترى ٢,۵۵٠م 

٠٩٣٦٦٩٨٦٧٤٦
٠٩١٥٠٣٩٥٦٦٢

٩٥٣٥٠١٢٩/ ف

١٥٥ متر صفر فول امNانات
 پشت حاشيه وکيل آباد طبقه ٢
٠٩١٥٢٠٣٢٢٠٢ حسينی

٩٥٣٥٨٥٩٨/ ف

احمدآباد، ابوذر
١۶٠متر،٣خوابه (فول، لوکس 

نوساز)
٣٨٤٣٨٤٨٥ بی واسطه

٩٥٣٥٨٥٢٤/ ق

ز�ر$ا (رضاشهر)
١٩٠متر،الکچرى،طبقه دوم،صفر 

معاوضه با کوچکتر،بی واسطه
٠٩١٥٤١٥٤٣٠٢-٣٨٨٤٥٥٤٨

٩٥٣٥٨٦٢٣/ پ

 امامت 
 ١۵٠متر فول صفر 

شاهکار منطقه 
٠٩١٥٦٨٩٨١٠٠ 

مداح - دولت
٩٥٣٥٦٩٣٦/ ب

معلم ٦٠
١۵۵ متر ، طبقه اول

 ٣ طبقه ، ٧ واحد ، ٣ خواب
 ١٠ سال ساخت ، بازسازى شده شيک
 MDF ، پارکينگ ، انبارى ، پارکت 
کولر گازى ، تراس ،  پکيج،بی واسطه

فی ٣٣٠ م
٠٩١٥١٠٠١٠٦٠-٣٥٠٩٨٠٨٠

٩٥٣٥٦٧٨٦/ ل

فلسطين
١٧٢ متر، صفر ۵ واحدى طبقه پنجم 

٠٩١٥٠٧٠١٠٠٦ َملک
٩٥٣٥٨٧٢٨/ ر

 امامت 
 لوکس ترین 
و شيک ترین 
آپارتمان هاى 
٣خواب منطقه 
صفر و کارکرده 

٠٩١٥٢٠٧٧٧٢٠ 
مداح -کرمانی

٩٥٣٥٩٠٠١/ ب

جالل آل احمد ١٩
١۵٣ متر فول امکانات ۶ سال 

ساخت طبقه ٢ فی ۵۵٠ م
٠٩١٥١١٨٤٥٤٢-٣٦٠٩٣٧٩٢

٩٥٣٥٨٢٨٩/ ف

 باهنر٢٠٠متر آپارتمان 
 متریال و موقعيت عالی 

رو به فضاى سبز، بی واسطه 
٠٩١٥٠٠٢٦٠٠٥ 

٩٥٣٥٩٠٠٤/ ب

جالل ٣٧ - ١٦٥متر 
طبقه ٣ نوساز فول معاوضه با 
کوچکتر یا شرایطی فی ۵٢٠ م 

٠٩١٥١١٧٧٤٩٨
٩٥٣٥٥٦١٤/ ق

هاشميه
١٨٠متر، صفر، تک واحدى، فول 

رجبی ٠٩١٥٢٠١٥٢٥٤
٩٥٣٥٣٩٤٧/ د

هاشميه
٢٣٠ متر. شيک. صفر. موقعيت 

عالی. نورعالی. فول. ۶٩٠م.
٠٩١٩٦٣٠٨٩٧٣ بی واسطه

٩٥٣٥٨٩٩٢/ ق

مل@ آباد، گو$ا
٣۶٠ متر، صفر لوکس
 موقعيت مکانی عالی

٠٩١٥٠٧٠١٠٠٥ َملک
٩٥٣٥٨٧٣٤/ ر

سجاد
خرید و فروش
VIP آپارتمان

 ٢۵٠ متر به باال
٠٩١٥٥١٧١٦٧٠

٩٥٢٣٧٠٢٨/ ف

٣٦�صارم
فروش فورى فوق لوکس 

صفر ،فی ۵٧٠ م 
٩٥٣٥٨٩٣٩/ پگرگانی ٠٩١٥١٦٧٣٣٥٣

حNيم نظام� - صياد
حکيم ١٨٠ متر یکسال ساخت 

صياد ١١٠ و ١۵٠ مترى صفر ۵٠ م 
وام  ٠٩١٥٥٢٣٠٤٦٧مالک 

٩٥٣٥٤٥٩٥/ م

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

 ٠٩٣٥٥١٢٠٧٦٥
٩٥٣٤٨٨٠٦/ ب

هفت تير 
١۶٠متر،صفر،٣خواب،فول 

امکانات،فی۶٢٠م  بی واسطه 
٩٥٣٤٨٦١٤/ پ٠٩١٥٥١٠٧٤٢٣

 آپارتمان� دنج 
درمدرس 

 شخصی ساز، صفر 
سوپرلوکس 

٠٩١٥٥١٤٨١٦٧ 
مداح -کریم پور

٩٥٣٥٦٩٣٥/ ب

�اوا$ل �وثر شمال
١۶٨ مترى بسيار شيک 
شخصی ساز تک واحدى

 چشم انداز عالی
 فقط ٧٢٩ م (قابل معاوضه 

با واحد کوچکتر)

٠٩١٥٣٢١٩٢٢٨
٩٥٣٥٨٧٩٥/ ف

ا�از$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

سجاد
١۵٠ تا ٣۵٠،واحدهاى معتبر منطقه   

اکبرى     ٠٩١٥٠٠٥٣١٦١
٩٥٢٤٨٦٦١/ ق

 خر$د و فروش آپارتمان 
١5٠ متر به باال

٩/١٥١٠٣٣ ض

٩/١٥١٠٣٣ ض

٩٥٢٨١٣٣٨/ ف

٩٥٢٩٠٧١٢/ م


