
شنبه ٢١  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٤
٣٥

شهيد قانع
١٢ واحد ١٠٠ مترى تک واحدى 

یا یک جا فول کامل
٣٥٠٢٦٠٤٣-٠٩١٥٥١٨٥١٥٥

٩٥٣٦٠٣٨٤/ ف

فروش فور� -ميدان جانباز
١٢۶ مترى قيمت زیرفی

 توافقی و قابل تبدیل
٠٩١٥١٢٣١٧٨٤

٩٥٣٦٠٦٢١/ ف

 ��= واحد ١٢٠ متر
خيابان ميثم شمالی مترى 

١,٢٠٠م شيک تازه ساخت
٠٩١٥٢٤٢٠٣٢٦

٩٥٣٥٩١٦٤/ ف

فروش و�ژه 
یک واحد آپارتمان

 سه خواب صفر واحد اول 
فول امکانات ١٣۵ متر

 معلم ١۴
 ٠٩١٥٣٣٨٨٢٠٧

٠٩١٥١١٠٨٠١٣ اسدى
٩٥٣٥٩٨٩٣/ ر

صياد 
وام  م   ۵٠ صفر  مترى   ١۴٨ و   ١١٠
١٣٠ متر ٩۵ م رهن ۵۵ م وام باقی نقد

 ٠٩١٥٥٢٣٠٤٦٧ ویا معاوضه
٩٥٣٥٩٢٧٠/ م

هاشميه-١٣٥متر
٣خواب،فول،تک واحدى،٣٧٠م 

موارد مشابه موجود می باشد. 
نورى ٠٩١٥٤٠٥٠٢٣٦

٩٥٣٦٠٦٦٤/ پ

قيمت استثنا�� 
١٢۵ و ١۴۵ مترى حاشيه هجرت 

متریال اروپایی 
٠٩١٥٥٠٧٩٢٧٥

٩٥٣٥٤٨٩٧/ ر

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

بی واسطه ٠٩١٥٤٢٣٣١٩٤
٩٥٣٥٢٨٤٢/ ر

 � آپارتمان ١٣٠متر
 اوایل صياد جنوبی 

طبقه سوم 
٢ سال ساخت، 

بسيارلوکس 
و خوش نقشه 
با نورگيرعالی 

(بدون واسطه )
٠٩١٥٢٠٣٨٣٦٧ 
٠٩١٥٧٠٠٠٩٨٠

٩٥٣٦٠٨٥٤/ ب

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

٠٩١٥٢٢٠٠٥٠٠ 
٩٥٣٥٨٣٧٩/ ف

�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

 �فروش آپارتمان ها
فوق لو3س

١٣٠مترى
 رحمانيه ٣٠، مهندسی ساز

 سند آماده
 فوق العاده شيک

 فول امکانات
٠٩١٥٥١٢٩٨٧٠

٩٥٣٦٠٨٤٢/ ر

3وثرشمال� ٣٥
١٢۵متر، ۵ سال 

ساخت، خوش نقشه، 
زیرفی منطقه
 بی واسطه 

گل محمدى ٠٩١٥٧٦١٢٠٠٥
٩٥٣٥٩٥٤٦/ د

٣خوابه صفر فول امLانات
متریال عالی وکيل آباد ۴۵٠ 

ميليون ١۴۵مترى
٠٩١٥٣٠٢٧٢٨٢

٩٥٣٥٠٦٥٩/ ق

٩٥٣٦٠٦٦١/ پ

دندانپزشLان ٢٥ 
آپارتمان ١٢٧ متر،تکواحدى طبقه ٣

 ٣ خواب، فول امکانات- ٣٣٠ م 
٠٩١٥٣١١٥٣٦٠

٨٥ �آزاد
١٣۶ متر نوساز اکازیون 

زیر فی منطقه - فروش فورى
٩٥٣٥٧٤٣٨/ ل٠٩١٥٥٠٥٠٤١٠

شر�عت� ٥٨
١٣٠ متر ، ٣ خواب ، صفر ، فول

 لوکس ، متریال درجه یک
٩٥٣٥٩٩٩٩/ ل٠٩١٥٥٠٥٠٤١٠

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

۵٠٠م نيازمندیم
٠٩١٥٦١٤٤١٣٥

٩٥٣٥٧٨٢٢/ ف

هاشميه ١٤
١۴٠متر لوکس، 

فول نقشه و 
نورگيرعالی 

بهرامی ٠٩١٥٣١٧٥٠٥٦
٣٨٨٢٢٠٢٣

٩٥٣٥٩٦٠١/ د

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

٩٥٣٥٤٩١٠/ ف

 شهيد صادق� 
 واحدهاى ٢٠٠ و ١٢٢مترى 

شخصی ساز خوش نقشه 
قيمت مناسب آماده تحویل 

فروش بدون واسطه 

 ٠٩١٥٧٩٢٤٦٠٢
٩٥٣٤٥٠٢٩/ م

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

٩٥٣٥٤١٠٠/ ف

سجاد
١۵٠ تا ٣۵٠،واحدهاى معتبر منطقه   

اکبرى     ٠٩١٥٠٠٥٣١٦١
٩٥٢٤٨٦٦١/ ق

امامت
 موقعيت عال�

قبل از معلم
١٨۵ متر فوق لوکس
موارد مشابه موجود است

شایان ، خامسی
٩٥٣٤٥٢٠٣/ ل٠٩١٥٥١٨١٣٨٦ 

باهنر
١٧٠متر، صفر، فول، 

فوق العاده لوکس 
قيمت مناسب

 بی واسطه 
حسينی ٠٩١٩٠٢٢٧١٥٣

٩٥٣٥٩٥٢٥/ د

�برج 3سر
١٨٠متر، مجموعه آبی 

صفر، البی مجلل
روف گاردن

فول امکانات
حيدرى ٠٩٠١١٢١١١٠٥

٩٥٣٥٩٤٤٧/ د

 امامت 
 لوکس ترین

 وشيک ترین 
آپارتمان هاى ٣خواب 

منطقه 
صفر و کارکرده 

٠٩١٥٢٠٧٧٧٢٠ 
مداح -کرمانی

٩٥٣٦٠٩٤٠/ ب

امامت
١۶٠ متر ، فول امکانات خوش نقشه 
فروش یا معاوضه ،قيمت مناسب

٩٥٣٦٠٠٠٣/ ل٠٩١٥٦٨٩٧٨٣٨

باهنر
١٩٠مترى و ١٧٠مترى 

تک واحدى لوکس
٩٥٣٥٤٣١٨/ ب٠٩١٥٠٠٤٤٠٠٦

اوا�ل دانش آموز
١۵۵ متر ٣ خواب ١ سال 
ساخت شمالی طبقه پنجم 
فول امکانات فی ۵٧٠ م 

 ٣٦٠١٦٠١٣
٠٩٣٨٧٤٨٥٠٠٧

٩٥٣٦٠٣٣١/ ف

 �فروش فور
حاشيه بلوار هاشميه -١٨۵ متر 

مترى ٢,٩٠٠ م 
٠٩٣٣٧٥٧٧٠٤٧

٩٥٣٤٩٨٤٤/ ف

 باهنر٢٠٠متر آپارتمان 
 متریال و موقعيت عالی 

رو به فضاى سبز، بی واسطه 
٠٩١٥٠٠٢٦٠٠٥ 

٩٥٣٥٩٠٠٤/ ب

فروش�
آپارتمان ١۵۵ مترى

 الدن یک، سه واحدى
سراميک، ام دى اف 
زیرمين ۵١ مترى، 

حياط ١٢٠ مترى ، پارکينگ 
٠٩١٥٥١٣١٨٦٦
٠٩١٥١١٠٦٠٨٠
٠٩٣٧٢٩٢٧٣٤٨

٩٥٣٥٨٠١٩/ ق

 ٧٢ �٢٠٠ متر ا3از�ون پيروز
تک واحدى فول کامل

 مترى ٢,٧٠٠
٣٥٠٢٦٠٤٣-٠٩١٥٥١٨٥١٥٥

٩٥٣٦٠٣٨٣/ ف

�ابتدا
جالل آل احمد
١٨٠متر

صفر،لوکس ،بدون واسطه
٠٩١٢٨٦٦٢٦٣٣

٩٥٣٦٠٦٠٨/ پ

 سجاد 
 ٢٠٠متر نوساز فول امکانات 

متریال روز بسيارشيک 
٩٥٣٥٨٩٩٨/ ب٠٩١٥٧٠٠٧٩٣٤ 

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

 ٠٩٣٥٥١٢٠٧٦٥
٩٥٣٤٨٨٠٦/ ب

امامت
١۵٠ متر ،صفر، فول
 آپارتمان شمارا نقدًا خریداریم

٠٩١٥٨٩٨١٨٦١کرمانی
٣٦٠٦٩٠٠٢

٩٥٢٨٣٢٤٧/ پ

(�بلوار سجاد (فروش فور
نبش یاسمن ٦- مجاور پارک 

٣خواب- طبقه اول شمالی
٠٩١٥٣١٠٩٧٠٨

٩٥٣٥٩٧٩٣/ ق

ز3ر�ا (رضاشهر)
١٩٠متر،الکچرى،طبقه دوم،صفر 

معاوضه با کوچکتر،بی واسطه
٠٩١٥٤١٥٤٣٠٢-٣٨٨٤٥٥٤٨

٩٥٣٥٨٦٢٣/ پ

هاشميه - هاشميه
 ٢ لوکس  فوق  مترى   ١۵٨ واحدهاى 
قيمت  اروپایی  متریال  نوساز  نبش 

کارشناسی ٠٩١٥٤١١٠٤٠٠
٩٥٣٥٨٨٧٥/ ف

 سجاد -بزرگمهر
واحد هاى ١۵۵ مترى الی ١۶۵ مترى 

٣ خواب پارکت مستر جکوزى 
تراس با ویوى عالی ٢نبش 

نورگير متریال روز البی مجلل
 فی مترى  ۶,٨٠٠ م

٠٩١٢٨١٨٠٨٦٥ 
٩٥٣٦٠٩٠٦/ م

اقبال١ 
 ١٩٠مترى ٣خواب تک واحدى 
فول نورگيرعالی درحال ساخت

٠٩١٥٦٨٨١١٢٤ 
٩٥٣٦٠٤٠٤/ ق

هنرستان 
شخصی ساز،١۵٠متر
طبقه دوم ،تک واحدى،شيک

فی۵۴٠م ،بدون واسطه 

٠٩١٥٨٠١٠٤٨٠
٩٥٣٦٠٧٢٤/ پ

سيد مرتض� ٨
١۵٢ متر طبقه 
دوم ۴ واحدى 

لوکس
٠٩١٥٥٠٨٨٢٥٤

٩٥٣٥١٧٦٥/ ف

حLيم نظام�
١٨٠ متر یک سال ساخت سه 
خواب سه مستر دو آشپزخانه  

٩٥٣٥٤٥٩٥/ م٠٩١٥٥٢٣٠٤٦٧

اوا�ل دانشجو
١٨٠متر، با بهترین 

نقشه و متریال روز دنيا 
قابل معاوضه با ویالیی 

بی واسطه 
شيرازى ٠٩٣٥٦٠٠٨٥٠٩

٩٥٣٥٩٥٣٠/ د

اوا�ل هاشميه 
٢٣٠متر

لوکس،۴خواب
صفر،بدون واسطه
٠٩١٥٨٠١٠٤٨٠

٩٥٣٦٠٧١٣/ پ

رفيع� ٢٦ 
 ١٨٠ متر
صفر فول امکانات با 

متریال روز قيمت توافقی
٠٩١٥٥٠٣٠١٧٧

٩٥٣٥٩٣٧٦/ ف

فالح� ١
١۶٣ متر ، صفر ، طبقه ۵ ، فول 

٣٢٠ م ، بی واسطه
٠٩١٥١١١١٨٧٧

٩٥٣٦٠١٧٧/ ل

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

گلشن 
هفت تير

آپارتمان١٧٠مترى
بسيارشيک و لوکس،نوساز
در بهترین موقعيت مکانی
٠٩١٥١١١٢٩٥٩

٩٥٣٥١٩٧٣/ پ

فلسطين 
١٧۵ متر  صفر- طبقه پنجم 

 مجموعه ١٢ واحد
در ۵٠٠ متر زمين 

 بسيار شيک و خوش نقشه 
 فورى زیرفی منطقه 

فقط خریدار واقعی
٠٩١٥٤٤٠٣٠٣٣ کاخ

٩٥٣٥٩٢١٩/ ف

گلبهار 
محله ٧ -٢۵٠ متر زمين ١٢٠ 

متر بنا ، سفت کارى 
٣٨٣٢٦٣٦٣-٠٩١٥٧٦٣١٢٩٢

٩٥٣٦٠٤٥٤/ ش

 �بلوار فLور
(١٩بهمن)

زیرفی منطقه ،٣٣٠متر
تراکم متوسط ، جنوبی

بدون واسطه
٠٩١٥٨٠١٠٤٨٠

٩٥٣٥١٩٤٠/ پ

فروشنده واقع�
سند ۶ دانگ ملکی ، ویالیی

 ١٢۵ مترى شمالی ، فرهنگ
٠٩١٥٤٠٦٠٠٦١

٩٥٣١٠٧٢٥/ ل

3الهدوز -٣٣٠متر و�ال��
۵۵٠ متربنا در ٣طبقه از همکف 

بازسازى شده زیرفی
٠٩١٥٤٠٢٥٠٠١ عمارلو

٩٥٣٦٠٤٣٩/ ق

مل= ١٥٠ متر 
 ٧۵ متر بنا دو طبقه و ٣٠ متر تجارى 
دائم سه راه کاشانی قيمت توافقی 

٠٩١٥٨٧٧٧٧٢٩
٩٥٣٦٠١٢٠/ ف

امامت
٢۵٠ متر ، تراکم زیاد جنوبی

دو طبقه مستقل ، قيمت مناسب
٩٥٣٦٠٠٠١/ ل٠٩١٥٦٨٩٧٨٣٨

فروش معاوضه 
 �فور

یک ملک ویالیی
 متراژ ٢٧۵متر، زیربنا 

١٧۵متر، تراکم کم، شمالی  
واقع در هنرستان ٢٣ 
٠٩٣٠١٨٢٦٩٠٨

٩٥٣٥٥٥٥٧/ ف

�خيابان عنصر
بين عنصرى ٩ و ١١ کوچه همت 

پالک ١٠۵ ، متراژ ٢٠٧ متر
٠٩١٢٣١٠٩٤١٧

٩٥٣٥٨١٠٨/ ل

جالل آل احمد
٢٠٠ متر جنوبی، تراکم زیاد
 با عرض ١٠، ٧٧٠ ميليون 

( بی واسطه )٠٩١٥٤٤٢٨٩٦٥
٩٥٣٥٦٥٩٦/ ر

٩٥٣٦٠٣٢٢/ ق

آزادشهر
حاشيه جالل

 ٣نبش ٣دانگ همکف مغازه 
٣٠متر +۴٠متر سوئيت 

طبقه اول ١٢٠متر طبقه دوم
۴٠متر دوبلکس آسانسور 

هاى گلس تک سرام کاغذ پنل 
٣خواب فول شيک فروش 

یامعاوضه باآزادشهر یاقاسم آباد
٠٩١٥٣٠٥٥٦٥٣ 

٩٥٣٥٧١٠٠/ ق

خانه و�ال�� 
 ١٢۵متر ٨۵متربنافی١٧۵م 
توس،شهيد زارع١۴پالک١٨

٠٩١٥٨٩٩١٩٧٢ 

اقبال ١٠
دو نبش تراکم متوسط ۶ سقف پروانه 
هر سقف ١٧٠ متر زیر بنا فقط فروش 

١ ميليارد ٠٩١٥٥١٧٩٧١٧
٩٥٣٤٧٢٦٨/ ف

فروش فور� هاشميه ٣٢ 
١٢٩ متر زمين 

بنا ١٠٠ متر سند ششدانگ 
٠٩١٥٤٢١٦٢٨٢

٩٥٣٦٠٥٠٨/ ر

بلوارسجاد
منزل ویالیی وآپارتمان 

شمارانقداخریداریم
٩٥٣٢٦٨٧٣/ پ٠٩١٥١١٠٩٨٩١

٣٫١ tسرشور ٣٣ پال
زمين ٣۵٠ متر بنا ١٢۶٠ 

متر ۴ طبقه هر طبقه 
٢ واحد ٩۵ مترى در 

همکف ٢ واحد ٨٠ مترى
مهدى زاده 

٠٩١٥٣١٠٤٢٣٣
٩٥٣٥٨٣٣٥/ ف

فروشنده واقع�
ویالیی ٣٣٠ مترى با ۵۵٠ متر بنا 
زیر  تورج   ٢٧ کالهدوز  در  واقع 

٠٩١٥٥١٧٩٠٠٢فی ٩۵٠ م 
٩٥٣٥٩٨٥٤/ ف

خر�د و فروش خانه

خر�د و فروش آپارتمان 
١٢٠تا ١4٩متر

 خر�د و فروش آپارتمان 
١5٠ متر به باال

٩٥١٨٣٠٢٣/ م

  
 

٩٥٣٥٩٩٢٠/ ق
٩٥٣٥٩٩٢٠/ق

٩٥٢٩٠٧١٢/ م

٩٥٢٨١٣٣٨/ ف


