
٤٠
پنجشنبه ٢٦ اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٩

٩٥٣٦٣١٤٤/ پ

سامانيه-٨٥متر
شيک و خوش نقشه،٢٢٠م
آرین٠٩١٥٧٧٧٨٩٩٠

خيابان آبKوه 
٨۵ متر طبقه دوم ١٢ سال 

ساخت ٢٢٠ م بی واسطه 
شيرین زاده ٣٧٢٩٩٢٤٧

٩٥٣٦٣٧٢٧/ ر

 ميثاق٦
 ٨٠و٩۵مترى فول صفر

۶٣م وام
٠٩١٥٩٠٠٠٠٨٦ 

٩٥٣٤٦٩٤٨/ ق

 �فالح�٣٨-٨٦متر
 فول بازسازى طبقه٣

بدون آسانسور 
٠٩١٥٣٠٠٦٨٧٤-٣٦٦٣٩٠٠٠ 

٩٥٣٦١١٠٢/ ق

اند�شه
صفر ٨۵ مترى ، وکالتی

 سراميک ،MDF ، آسانسور 
سه بعدى ، شيرآالت اهرمی 

آیفون تصویرى شبکه 
پارکينگ ، نماى سراميک 

ترکيبی ، فی ١١٢ م
٩٥٣٦٣٥٠٧/ ل٠٩١٥٢٠٠٤٦٩٦

٩٥٣٤٨٦٧٢/ ق

حجاب-١٣٠مترطبقه٢
 نورگيرعالی٣خواب٢نبش پارکينگ 
انبارى١١۵نقد+۴٠رهن+وام%۴

٠٩٣٥٥٨٣٣٣٠٥ 

3وثر شمال� ٧ 
سراميک  ٢خوابه  ٩٨مترى  همکف   
حياط  ١٠٠متر  با  ۴واحدى   MDF

 ٠٩١٢٨١٨٠٨٦٥اختصاصی ٢۶۵م
٩٥٣٦٥٣٧٧/ م

�فرامرز بلوار ساجد
٨٠ متر نوساز فول شيک 

فی ١٨۵ م 
٠٩١٥٥٠٩٤٨٦٩

٩٥٣٦٤٩٢٤/ ف

 آپارتمان وام دار
 ٨٠ متر- طبقه اول 

۵واحدى 
سند ۶دانگ ملکی

 کف پارکت- کاغذ دیوارى 
تراس- پارکينگ

 مطهرى شمالی ١۶
 ٣۵م وام- ۴٠م رهن

              ١٠٠ م نقدى  
٣٧٢٧٩٠٩٥ 

٠٩١٥٣١٨٩٦٠٠
٩٥٣٦٢٣٧١/ ق

خر�د و فروش آپارتمان
فورى 

الهيه-مجيدیه-فالحی
زینلی ٠٩٣٥٣٦٨٦٨٦٦

٩٥١٧١٦٨٦/ ق

حساب�٢٦
آپارتمان٨۵متر طبقه٣صفر پکيج 

گازروميزى هودآسانسور
 ٠٩١٥٣٢٢٧٢٩٨

٩٥٣٥٧٠٢٧/ ق

...      
٨١ متر -MDF - پکيج - نقاشی  
وام ٢۵ م ( ٢ سال پرداخت شده ) 

٣۵ م  ٠٩٣٨٣١١٦٩٠٢
٩٥٣٦٤٨٤١/ ف

اقبال
٨۵مترى

صفر،طبقه سوم ،فول 
شيک ،فی ٢۴٠

عرفان٠٩٣٠٨٨٥٤٣٢١
٩٥٣٤٦٣٣٦/ پ

٩٥٣٣٦٣٣٤/ م

�قاسم آباد- فور
  آپارتمان نقدا خر�دار�م

٣٦٢١٠٠٣٠-٠٩١٥٥٠٣٤٦٧٦

٩٥٣٢٤٥٩١/ ف

الهيه
فروش آپارتمان هاى ٩٠ تا ١۵٠ 
امکانات  دار،  وام  لوکس،  متر 

٠٩١٥٦٢٢٢٤٢٦فول، صفر  

اقبال 
٩۵ مترى ، طبقه ۴
 با آسانسور، تميز

 روبه آفتاب ٢٠٠م
عرفان ٠٩٣٩٧٣٣٢١٣٣

٩٥٣٦١٨٤٣/ پ

اقبال (وام دار) 
٩٣متر،طبقه دوم،آفتابگير 

خيابان ٢٠مترى،مشاعات عالی 
با ۴٠م  وام  جانبازى

٢۴٠م = با ١۵٠م نقد +
۵٠م رهن +۴٠م وام 

عرفان ٠٩٣٠٨٨٥٤٣٢١
٩٥٣٤٦٣٤٦/ پ

قاسم آباد - رفيع� ١٠ 
٩٠مترى، طبقه دوم، صفر
با تمام امکانات ، ١٩٠م 

٠٩١٥٣١٦٧٣٤٧
٩٥٣٦٤١١٨/ ف

اقبال (بنفشه)٩٠ متر
بسيارشيک و لوکس متریال عالی 

نماى فاخر روبرو فضاى سبز
 ویو عالی ٢ خوابه نورگير هایگلس 
تک سرام و پارکت دربها تماما چوب 

٨ واحدى تحویل ١,٩۶ 
طبقه اول ٢٨٠ م

 طبقه چهارم ٣٠٠ م
محمدیان ٠٩١٥٢٤٤٥٥٧٠

٩٥٣٦٥١١٧/ ف

صياد ٤٩ 
٩٠ متر سند ۶ دانگ ٢ خواب 

نورگير عالی و بسيار شيک 
کاغذدیوارى، پنل، کف سرام 

شيرآالت اهرمی ،آیفون 
تصویرى درب برقی ،توالت 

ایرانی و فرنگی، تراس، انبارى 
پارکينگ ،طبقه ۴ بدون 

آسانسور، فی ١٣۵ م
نقد + ١٠ م وام مسکن 

٠٩١٥٦٠٠٠٥٩٠
٩٥٣٦٥٠٤٦/ پ

هاشميه-مجتمع دارا��
MDF،٩٠متر،سراميک

هواساز،آسانسور،٢٠٠م
٣٨٨٣٥٢٣٨-٠٩٣٥٨٣٠٧٧١٤

٩٥٣٦٤٢٣٧/ پ

٩٥٣٣٦٣٣٠/ م

مجيد�ه
آپارتمان هاى ٩٠تا ١۴٠مترى با وام 

۶٠م تا ٨٠م،مترى ١/٧۵٠ به باال 
٣٥٣١٥٥٥٩-٠٩١٥٨٣٠١٦٣٠

اقبال
� واحد ها� ٩٠ و ١٠٠متر
صفر ، الکچرى ، با نقشه عالی

روبه روى فضاى سبز
نزدیک به حاشيه وکيل آباد 

عرفان ٠٩٣٠٨٨٥٤٣٢١
٩٥٣٦١٦٢٤/ پ

 خر�د و فروش 
رهن و اجاره
 امامت تا دانشجو

٠٩١٥٥٥٧٣٤٤٧-٣٨٩٠٤٣١٥ 
٩٥٣٣٥٩٢٩/ ق

دالوران ٩٥ متر ٢ خواب 
اول  طبقه  ساخت  سال   ١ فول 
سندششدانگ بی واسطه ٢۴٧ م 

٠٩١٥٥٨٢٥١٩٠رهنما 
٩٥٣٦٥٣٣٢/ ب

وام 
٦٠ م امير�ه

٩۶ متر- ٢ خواب- فول
۶۵ م نقد+ ٣٠ م وام یا رهن+ ۶٠ م وام 

 فقط ١۵۵ م 
تلگرام ٠٩٩٠٣٥٣٢١٥٥

بی واسطه  ٣٧٦٢٤١٦٥
٩٥٣٦١٧٩٦/ م

هاشميه 
١٠٨ متر فول امکانات ٢ خواب طبقه 
م   ٢٩٠ مشابه  موارد  آسانسور   ٣

٠٩١٥٤٠٥٠٢٣٦ نورى 
٩٥٣٦٥٣٢٦/ ب

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 )

الهيه 
خر�د و فروش 

آپارتمان هاى
 ٩٠ ،١٠٠ ،١٢٠ و ١۴٠ و باالتر

٣٥٢٤٥٧٥٩
 ٠٩١٥٥٢٣٠٦٠٤

٩٥٣٠٦٤٤٩/ ف٠٩١٥٩٨١١٠٣٥

٩٥٣٣٠٩٤٦/ ف

اوا�ل اقبال   ٩۵ متر صفر
 ٢خوابه نقشه ژورنالی -پالن بی نظير 

بدون مشابه سالن پرده خور ٢۵٠ م
راهدار   ٠٩١٥٨٢٢٧٠٠٩

اقبال 
(وام دار)
١٠۵ متر، صفر

 فوق لوکس ٢٠٠م نقد 
+ ۵٠م وام + ۶٠ م رهن

عرفان ٠٩١٥١٠٨٢٤٨١
٩٥٣٦١٤٨٣/ پ

مجيد�ه 
١١۵ متر ٢ خواب، صفر طبقه 

پنجم، روبه آفتاب ،پکيج 
کاغذ، گاز روکار ،فول امکانات 

+ ۵٠م وام، فی ٢۵٣م
٠٩١٥٤٤٤٤٩١٥

٩٥٣٦٣٥٩٦/ پ

٩٥٣٣١٩٤٦/ ف

 �فروش آپارتمان ها
سند دار و وام دار

در فاصله ٣ کيلومتر تا حرم مطهر 
١١٠ متر تا ١٨٠ متر با امکانات 

عالی از مترى ١۵٠٠ تا ٢ م 
٠٩١٥٣١٨٠١٥٣   صادقی 

٠٩١٥٥٠٠٠٤٠٩ خادم دوست

بابلسر 
آپارتمان فروش�

زیرقيمت ١١٠ متر نوساز 
کنار دریا طبقه ۵ 

فول امکانات 
بلوار دانشگاه مازندران
٠٩١٢٧٥٧٠٩٨٦

٩٥٣٦٥٠١٢/ ر

فارغ التحصيالن ١٦- ١٠٧متر 
بازسازى لوکس نورگير ١٨ متر طبقه 

اول ٢۶۵م     ٠٩١٥٥٢٢٩٧١٥
٠٩١٥١١١٦٥٧٧

٩٥٣٥٦٠٦٠/ ف

خر�دار�م
آپارتمان در حدود ١٠٠ متر 

١۵٠ م نقد+ یک دستگاه 
آپارتمان ٨٠ مترى واقع در 

نبش امام خمينی ٨۴

٠٩١٥٣١٠٤٧٩٤
٩٥٣٦٣٤٤٤/ ف

اقبال
١٠٠متر،بسيارلوکس

فراتر از منطقه فی٣۴٠م 
عرفان ٠٩١٥٣٠٩٧٢٣٤

٩٥٣٦١٦٤٢/ پ

اقبال
(ز�ر ف� منطقه)
١٠۵متر،٢سال ساخت 

فول ، نقشه عالی
(زیر فی منطقه)٢٧٠م 

عرفان ٠٩٣٠٨٨٥٤٣٢١
٩٥٣٥٤٨٢٦/ پ

�١٠٨ و ١٤٢ متر
امامت ٣۵ ، فول ، نوساز 

استثنایی بی واسطه 
٩٥٣٦٣٩٧٤/ ر٠٩١٥١١٠٦٢١٣

ببين و بخر
آپارتمان ٩۵مترى با آسانسور 

٢١٠م
 ٨٨مترى با آسانسور ١٩۵م

٧۵مترى طبقه سوم محدوده 
دانشجو و صدف ١٣۵م نقد 

٣٠م وام 
٠٩١٥٤١٤٠١٩٠-٣٨٦٤٧٨٤٠

٩٥٣٦٥٠٣٥/ ق

بلوار فردوس�
 �اس ٨

١٠٢ متر ، جنوبی ، فول
٩٥٣٦٤٨٠٧/ ل٠٩١٥٦٨٩٧٨٣٨

اقبال
١١۵متر،٣خواب،صفر

تک واحدى ، الکچرى
نورگيرعالی،فی٣٩۵م 

عرفان ٠٩١٥٣٠٩٧٢٣٤
٩٥٣٦١٦٣٠/ پ

اواسط امامت
هایگلس   ، تکسرام   ، متر   ١٠٧
آسانسور ۴ واحدى دو نبش جنوبی

٠٩١٥٥٠٥٠٤١٠
٩٥٣٦٤٨٠٨/ ل

هنرستان-١٢٠متر
 MDF طبقه دوم،٢خواب،سراميک
٢طرف نور،شيک و لوکس،فی٢٩۵م
بی واسطه ٠٩١٥٥١٠٧٤٢٣

٩٥٣٦٤٣٤٨/ پ

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

٩٥٣٢٣٦٠٤/ ف

٩٥٣٣٠٩٤٨/ ف

اقبال اکازیون سال
١۴۵+۶٠متر تراس خيلی خيلی

 خوش نقشه لوکس -نور و آفتاب عالی
مبارکی ٠٩١٥١٠٢٠٦٠٣

شر�عت� ٥٨/١٢
١٣٠ متر ، صفر ، لوکس ، فول 

متریال درجه یک
٠٩١٥٥٠٥٠٤١٠

٩٥٣٦٤٨١٢/ ل

هاشميه ٦٢ - فراز
١٣٠ متر - ٣ خوابه - طبقه 

٢- یکسال ساخت - بسيار خوش 
نقشه و لوکس - نورگير عالی  
کابينت هایگلس - تک سرام  

درب ضد سرقت کولر آبی
 و اسپيلت - ۴ واحدى 
 پارکينگ وسيع ٣٣۵ م

٠٩١٥٢٤٤٥٥٧٠ محمدیان 
٩٥٣٦٥١٢٤/ ف

هاشميه- ١٢٠ متر 
 MDF ٣ خواب پکيج سراميک
آسانسور ٣٠٠م - ۶٠ م رهن 

٣٨٨٣٥٢٣٨-٠٩٣٥٨٣٠٧٧١٤
٩٥٣٦٤٢٤٧/ پ

هاشميه 
١۴٠ متر فول امکانات صفر

 ٣ خواب ٣٧٠ م 
٠٩١٥٤٠٥٠٢٣٦نورى 

٩٥٣٦٥٣١٨/ ب

قيمت استثنا�� 
١٢۵ و ١۴۵ مترى حاشيه هجرت 

متریال اروپایی 
٠٩١٥٥٠٧٩٢٧٥

٩٥٣٥٤٨٩٧/ ر

جالل ٦٣ 
١٣٣متر، ٣خواب، لوکس، آسانسور، 

هایگلس، فروش یا معاوضه 
فی ٣٣٨ م         ٠٩١٥٠٠٧٩٠٠٦

٩٥٣٦٣٠١٦/ ف

�مطهر� ١٠- ٥ واحد١٤٠ متر
یا  یکجا  فروش  امکانات  فول  صفر 

معاوضه با ویالیی محدوده کالهدوز
٠٩١٥٨٩٢٦٠٧٤-٣٧٢٨١٧٣٥

٩٥٣٥٨٩٣٨/ ب

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

 ٠٩١٥٥٢٣٠٤٦٧ ویا معاوضه
٩٥٣٥٩٢٧٠/ م

اقبال 
١٣٠ متر، صفر ٣ خواب 

خوش نقشه ٢ ممر
 ویو عالی ،فی ٣٩٠ م

عرفان ٠٩١٥١٠٨٢٤٨١
٩٥٣٦١٨٢١/ پ

٩٥٣٣٠٩١٤/ ف

اوا�ل اقبال
 قویترین سازه منطقه 

١۴٠ و ١١٠ متر 
سوپر لوکس - فول

 ١٠٠ %  اکازیون
مبارکی   ٠٩١٥١٠٢٠٦٠٣ 

�صيادشيراز
١۴۵متر٢ساله بسيار

خوش نقشه فول امکانات
٠٩١٢٦٧٥٢٨١٥

٩٥٣٦٥٣٢٩/ ق

فروش فوق العاده  
در مازندران نقد و اقساط - بابلسر

- بابلسر
واحدهاى مسکونی ١۴۵ متر 

با منظره هميشگی دریا در 
بهترین نقطه بابلسر 
در ١٢ طبقه مختلف 

- نوشهر
 واحدهاى مسکونی

 ١٠٠ مترى با چشم انداز زیبا 
در ٩ طبقه  

- تنکابن
اول جاده ٢٠٠٠ 

واحدهاى مسکونی
 ١٢٠ مترى در بهترین
 نقطه دید دریا و جنگل

 در ٨ طبقه مختلف
   ٠٩١١٣١٢٣٨٨٠
   ٠٩٣٥١٢٠٤٢٢٦

٠٩١١١٩١١٩٧٨
٩٥٣٦٤٦٨٨/ ف

هفت تير(و�ال)
MDF،١٢٠متر،٢خواب،سراميک

آسانسور،تراس،٧سال،فی٢٨٠م 
بی واسطه ٠٩١٥٥١٠٧٤٢٣

٩٥٣٦٤٣٥٨/ پ

هاشميه ٨٥-١٣٤متر
٣خواب،پارکت،MDF پکيج آسانسور 

سونا بخار،٣۵٠م،۶٠م رهن 
٣٨٨٣٥٢٣٨-٠٩٣٥٨٣٠٧٧١٤

٩٥٣٦٤٢٥٥/ پ

هفت تير ٣ 
فول امکانات ١۴٠ متر تک واحدى 

فی ۵٠٠ م ٣٨٦٨٠٧٠٠
٠٩١٥٨١٤٧٩٨٠

٩٥٣٦٥١٣٢/ ف

فالح� ٣٨
١٢٧ متر ٣ خواب، ٢ سال ساخت 

روبه آفتاب ، کف سراميک  
MDF ، کاغذ دیوارى ، لوستر  

پکيج ، رادیات ، در برقی ، آیفون 
تصویرى ، گاز ، هود ١۶٠ م نقد +

 ۵٠ م وام ماهيانه ۵٢٠ 
٠٩١٥٥٠٦٢٥٨١

٩٥٣٦٤٤٥٥/ ل

٩٥٣٥٩٠٠٣/ ب

باهنر
آپارتمان ١۵٠مترى طبقه ۴ 
جنوبی تراس عالی بی واسطه

٠٩١٥٠٠٢٦٠٠٥

جالل آل احمد ١٩
١۵٣ متر ۵ سال ساخت فول 

امکانات فی ۵۵٠م
٣٦٠٩٣٧٩٢-٠٩١٥١١٨٤٥٤٢

٩٥٣٦٣٢٣٨/ ف

فرامرزعباس�
٢۵٠ متر - ۴ واحدى  متریال عالی

٠٩١٥١١٠٢٥٤٥ افشين
٩٥٢٥٦٦٨٠/ ف

آپارتمان در 3وهسنگ� 
معاوضه با تهران 

١٧۵ متر- سه خوابه- نوساز
 با تمام امکانات فروش یا معاوضه

 با آپارتمان یا منزل ویالیی 
در تهران با قبول تفاوت قيمت 

٠٩١٥٥١٤٣٥٢٨
٣٧٦١٦٥٦٥-٣٧٦٤١٩٣٠

٩٥٣٦٥٣٥٤/ م

�= واحد آپارتمان ١٥٤ متر
طبقه ۴ مجتمع نسترن قاسم آباد 
كف سراميک ام دى اف ٣ خواب 

٠٩١٥٥٠٢٨١٥١نور كامل
٩٥٣٦١٣٥٣/ ق

باهنر- هاشميه
ویالیی وآپارتمان 

شمارانقداخریداریم
٩٥٣٢٦٨٦٤/ پ٠٩١٥١١٠٩٨٩١

اوا�ل دانشجو
١٨٠متر، با بهترین 

نقشه و متریال روز دنيا 
قابل معاوضه با ویالیی 

بی واسطه 
شيرازى ٠٩٣٥٦٠٠٨٥٠٩

٩٥٣٥٩٥٠٩/ د

باهنر
١٩٠مترى و ١٧٠مترى 

تک واحدى لوکس
٩٥٣٥٤٣١٨/ ب٠٩١٥٠٠٤٤٠٠٦

امامت
١۵٠ متر ،صفر، فول
 آپارتمان شمارا نقدًا خریداریم

٠٩١٥٨٩٨١٨٦١کرمانی
٣٦٠٦٩٠٠٢

٩٥٢٨٣٢٤٧/ پ

سجاد
�مجموعه ال3چر
٣٢٠ مترى، ۴ خواب 

مجموعه آبی، بدنسازى 
نگهبانی ٢۴ ساعته

آفيس روم، روف گاردن
فارسی نژاد٠٩١٥١١١٦٧٨٢

٩٥٣٦٢٣٧٢/ د

خر�د و فروش آپارتمان
٨٠ تا ٨٩ متر

خر�د و فروش 
آپارتمان ٩٠ تا ٩٩ متر

خر�د و فروش آپارتمان
١٠٠تا ١١٩متر

خر�د و فروش آپارتمان 
١٢٠تا ١4٩متر

 خر�د و فروش آپارتمان 
١5٠ متر به باال

٩٥٣٥٩٩٢٠/ق

٩٥١٨٣٠٢٣/ م

٩٥٢٣٩٠٢٣/ ف


