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امامت 19 
75 متر 

سرامیک- پکیج 

آسانسور

 ام دی اف 

نورگیر 
09198007098

94418500/ بآرون

)قاسم آباد (
فروش واحدهای نوساز ، فول 

1-65متری 80 م
 2-75متری 95 م

 3-80 متری 110 م
 4-90 متری 125 م

 5-100 متری 145 م 
) سند وکالتی ( 

 36677447
09155168096

علیزاده 
94357788/ ل

بلوار شاهد درحال ساخت
فروش فوری تحویل 3 ماهه 
متریال درجه 1 خوش نقشه

09357107360
94417587/ ر

فالحی، حاشیه بهورز 
85متری طبقه 4 - 20م رهن + 

52م نقد + 45م وام %4 

09154202667
94418285/ ف

سرافرازان 9.6 بهاران 12  
 خیابان یاس 87متر نوساز وکالتی
 کاغذدیواری، هایگالس، سرامیک

09153054592 115 م
94398424/ م

83متر، طبقه 4
ساخت،  سال   6 8واحدی،  آسانسور، 
جنوبی، 215م فرامرز 25 بی واسطه 

09376150076
94417524/ ر

 بهورز-80متر6دانگ
MDFخوش نقشه لوکس شخصی ساز 

سرام طبقه4کمد58نقد+30رهن+
 09355833305وام%4

94411791/ ق

فوری گلبهار خیابان عطار
آپارتمان به متراژ 85 متر 

طبقه 1 با امکانات کامل
09391679291

94415660/ ف

رضاشهر-پیروزی6/9 
 80متر طبقه3-8سال ساخت

09153043374 
38781100-1200

94417313/ ق

انتهای 
مطهری شمالی
دستغیب 11 آپارتمان 
80 متری 2خواب طبقه 

اول با انباری 90م
مشهدی 09156255206

94403407/ ف

اوایل هنرستان
83متر خوش نقشه نورگیر عالی 

بدون واسطه- 200م
09155172737

94418087/ پ

فروش امتیاز سهام آپارتمان  
 فرهنگیان آماده قرارداد 

روبروی چالیدره طرقبه 18م

94418304/ م09155056029 

حجاب 64- 80متر آپارتمان
طبقه اول شیک تمیز 110م 

سند به نام 09010895001
09370328978

94418436/ ف

94418442/ ق

 گلبهار-86متر
 2خواب فول امکانات فی45م

09154553047 

94410330/ م

هاشمیه 18 )صارمی( 
 80متر 2خوابه طبقه 3 نوساز 

فول امکانات فی 280م

09152461244 

امامت 
80 متری

 2 خوابه شیک 
09156183230

مداح- حسینی
94418526/ ب

میثاق 22- امیریه یک 
فروش فوری 85 متر 2 خواب 

صفر فی زیر قیمت 
09384118490

94418196/ ف

94390052/ پ

الهیه
خرید و فروش فوری 

آپارتمان و زمین  
مسعود 35312085-6 

 09155046306
09155108440

94418622/ م

هاشمیه 18 )صارمی( 
 80متر 2خوابه طبقه 3 نوساز 

فول امکانات فی 280م

09152461244 

امیریه 13 
 آپارتمان 85 متری، شخصی ساز

طبقه سوم با آسانسور

94418219/ م09153065255 

جنب بیمارستان 
رضوی امام هادی 12 

85 متر، 2 خواب، نوساز
وکالتی، آسانسور،گاز توکارو 

هود پارکینگ پکیج،
 یا معاوضه با سواری فی 97م 

رضایی 
09155060393

94413889/ ف

 آپارتمان 88 متری 
 طبقه پنجم، ششصد دستگاه 

ارشاد 1.6، بلوک 3
دارای سند ششدانگ و آب و 

برق و تلفن و گاز مستقل 
155 میلیون تومان 

فرهاد وثوقی 

 09151251657
94418256/ م

هفت تیر- 80 متر 
طبقه 2، آسانسور، فول امکانات، 
7 واحدی، نورگیر عالی بی واسطه 
38843032-09371700823

94417303/ ف

شاهد-110متر
سرامیکMDFحمام مسترن طبقه3

70نقد+30قابل رهن+الباقی وام%4
09152029002 

94398873/ ق

صفر فول شیک
  87 متر 

 09156176213
94418268/ ر38846364

فروش فوری آپارتمان
MDF 80 متری طبقه 1 نوساز کابینت
 امتیازات کامل، وکالتی میدان سپاد

09367470447چراغچی 41
94413050/ آ

هنرور 6
95 متری، 2خواب، طبقه 2، روی 
پیلوت، فول امکانات فی 110م 

09381388135-37519010
94417383/ ف

فارغ التحصیالن
90متر  طبقه دوم  مجموعه 7واحدی  

فوق العاده شیک و خوش نقشه
)210م(      38822002

94417576/ پ

امامت  
 97 متر 2 خوابه، تک واحدی 

طبقه دوم فول، بی واسطه
94417097/ ب 09124404214

ویالیی وآپارتمان- خریدو اجاره
محدوده ابوطالب، مطهری ، عبدالمطلب

 تا200م نیازمندیم.
09150609842- 37231565

94366123/ م

صدمتری چراغچی 11
90متری نوساز کف سرامیک 
دوخواب طبقات دوم و سوم 

فی 68م    09155231871
94418064/ ق

حاشیه بلوار ساجدی
90 متر، 2خوابه، 6 واحدی

 خوش نقشه، نورعالی
 طبقه 2، ششدانگ، امکانات 

سرامیک، MDF، کاغذ 
دیواری،تراس ، انباری، 

پارکینگ، درب برقی 

09158264367
94417373/ ف

مجیدیه  
محمدیه 

90 و 95 متری 
با وام 40 م و 35 م 2 نبش 

قربانیان 35240112

09153162409
94357403/ ف

مطهری شمالی 17 
طبقه دوم فول امکانات 97 متر یا 
معاوضه با کلنگی سند شش دانگ 

94413393/ م09038935706

)قاسم آباد(
95 متری ، فول ، نوساز

 با حیاط اختصاصی )وکالتی(
09155168096

94418111/ ل

اقبال- برسالنی 97 متر
طبقه اول نزدیک به مترو 125 م نقد 

+40 م رهن ما +60 م وام مسکن
مبارکی 09151020603

94418380/ ف

توس 75
متر   98 اول  کوچه  دانش  راه  سه 
کابینت  سرامیک  کف   2 طبقه  زیربنا 

09153850285فی توافقی
94413937/ ف

94418031/ پ

رحمانیه 6-90متر
سوم  بدون آسانسور انباری تراس 
پارکینگ سند آزاد -متری 1.350م

09330669467

حرعاملی قطعه 2
هر طبقه 95 متر طبقه همکف 110م 
دنگ  سه  طبقه  هر  120م  دوم  طبقه 

09159960329وکالت 
94417437/ ف

آپارتمان
 مسعود غربی

95 متری طبقه سوم 2 خوابه  
 MDF  12 ساله کاغذ پارکت

بازسازی کامل 210 م
بدون واسطه 

09151254901
94416579/ ف

بازدید و پسند کردن از شما
ما  از  زیرفی  هزار   30 متری  تخفیف 
متری   100-  6.1 میثاق   3 مجیدیه 

09150613200صفر 
94409129/ ف

اکازیون هفته
ابتدای کوثر آپارتمان 90 
متری آسانسور کف پوش 

کاغذ هایگلس گاز رومیزی 
حسینی

38816045
09151009300

94418082/ ر

حجاب-90متر 
 طبقه4باآسانسور110م

 09153092566
94418414/ ق

فروش فوری آپارتمان
گلدیس، مجتمع ولی عصر

 95 متری طبقه سوم بازسازی
09151257252

94417440/ ف

94417327/ ف

با 100 م صاحب خانه شوید
20 م وام با شرایط پرداخت عالی 

محدوده وکیل آباد 
09355692332-38846110

هدایت 
90 متر، با پارکینگ، آسانسور، 

انباری، وکالتی، 120 م 
37346366-09377772004

94412511/ ف

عطار شرقی - همکف
90 متر با 80 متر حیاط اختصاصی

09153044700 عدالتیان
94417520/ ف

اوایل هاشمیه 
پارکت  اول  طبقه  2خوابه  98متر   
کاغذ هایگلس )بی واسطه( فی 330م

94418625/ م38842758 

سناباد 
95 متر، شخصی ساز، 7 سال ساخت، 
دوم آسانسور، زیر فی 270 میلیون 

09335549985بی واسطه 
94418223/ م

حاشیه صیاد
واحد 91 متری طبقه سوم  بدون 

آسانسور 6 واحدی،فی 180م

09157360899
94418176/ ف

امامت 35 
98 متر، صفر
 2 خواب البی

نگهبانی، لوکس 

09151161282
94418506/ بآرون

حاشیه حسابی 
 90متر طبقه3-4واحدی98م

09153092566 
94418130/ ق

صدف - فروش ویژه 
93 متر، طبقه دوم، بسیار شیک، 

200 م  37290805
09153032617

94417285/ ف

الهیه  فول 
با متراژهای مختلف  80م نقد+ 25م 

رهن+ 45م وام 35312441 
خورشیدی09156614010

94406299/ ف

هنرستان
90 متر 2 سال ساخت فول 

امکانات 50م رهن+ 250م نقد 
09154410065

94417258/ ف

هاشمیه 85 - 90متر
فول امکانات واقع در برج های 

کیان، فی فقط 210م
09354494269

94382343/ ف

تکتم شمالی
فول  شیک  بسیار  صفر  متر   97
گرمایش از کف 2واحد موجود زیر فی 

09151025211بدون واسطه
94409758/ ل

معلم 63 
پشت حاشیه معلم آپارتمان فوق العاده 
لوکس 95 متر+ 12 متر انباری، صفر 

94412624/ م09151032826

سناباد 
95متر، شخصی ساز، طبقه دوم، 

آسانسور، زیرفی 270میلیون 
09335549985بی واسطه 

94417498/ ر

 احمدآباد، ابوذرغفاری 
 96.5متر آپارتمان ، 8 سال ساخت
تمیز، سرامیک، فی 390 میلیون 

94409169/ م09304978563 

بلوار امیریه، مجتمع 
متر،   100 آپارتمان  امیرالمومنین 
3 خواب، دارای شرایط وام، فی متری 

1.5009333795206 م 
94417744/ ف

پیروزی 72، حافظیه 1 
110متر همکف 100متر حیاط 

اختصاصی صفر فول 
09155128380

94418382/ ف

هنرستان 
102 مترصفر- فول گرمایش از 

کف شیک 270م
38662121-09304141150

94415063/ ف

اقبال
115 متر صفر موقعیت مکانی 

عالی -فول امکانات
 ویژه مشکل پسندان

 بی واسطه 
09152002211

94410823/ ف

صیاد 40
امکانات  فول  متری   100 واحد 
شرایط عالی تحویل 94.12 فی متری 

2.30009153000830 م
94373488/ ف

102مترجهان آرا
فول3خوابه نوساز تک واحدی

09153133109           
94412268/ د09153140220

94418438/ پ

آپارتمان محدوده
وکیل آباد

70الی 120متر نقدًا خریداریم
09156556916

هنرستان 19
100متر - تک واحدی 
پارکت -MDF-کاغذ 

اسپیلت -طبقه 3 
 در حد صفر -فوق العاده 

لوکس -بی واسطه
09123997120

94415665/ پ

سیدی، صبا 
105 متر، 2 خواب، طبقه اول، وکالتی، 
پارکینگ، آسانسور، درب برقی، فول 

امکانات 09151216575
94409356/ ف

94418444/ پ

آپارتمان 
محدوده وکیل آباد
70الی 120 متر 

نقدًا خریداریم
09156556916

اقبال
100 متر -فول -نزدیک 
به حاشیه -رو به آفتاب 

موقعیت مکانی عالی 
فی 230م

عرفان 09151082481
94409650/ پ

اقبال 
110 و 120 متر صفر، دو نبش، 

خاکشور 09150347010
94415536/ ف

کوثر شمالی 
 MDF 105 متر سرامیک

آسانسور شیک 280 م
09150393423

94412957/ ر

فروش آپارتمان 100 و 110متر
در حال ساخت، فول امکانات

 حاشیه ابوطالب 1 نبش خیاطی 12 

94382060/ م09153169459 

فالحی21-115متر
طبقه2فوق العاده شیک7واحدی

118نقد+50وام4%+40قابل رهن
09391092808 

94398883/ ق

مطهری جنوبی، تربیت 
دار،  سند  متری،   110 واحدهای 
تک واحدی، کال 5 واحد صفر فول  

09152186618
94418202/ ف

امیریه 50
105 متر طبقه 3 سند آزاد قیمت 

15309155163854 م
94410105/ ر

برکپور 115 متر-طبقه3
فول -آسانسور -شیک و دیدنی 
فروش یا معاوضه با واحد بزرگتر

38845969-09156605850
94418102/ پ

مجیدیه 3 
2واحد 103متری، شیک، صفر، 

سند آماده متری 1.750م 
09157377003

94412247/ ف

سناباد 16 
خیابان مسعود 

3 واحد صفر 103 متری 
تک واحدی و یک واحد

 50 متری در پیلوت با تمام 
امکانات فروش یا معاوضه 

09151126884
94417915/ ف

خیام 46-110 متر بنا
30 متر حیاط ویو عالی طبقه پنجم

09155573582
94404051/ ف

اقبال
115 متر صفر تک واحدی
09150347010 خاکشور

94415538/ ف

هنرستان  
 115متر، طبقه 2، آسانسور، پارکت، 
هایگلس، پکیج )بی واسطه ( فی 415م

94418626/ م38823998 

توفیق 
110 متر، فول امکانات، خوش نقشه

 و نورگیر فقط مصرف کننده 
94418253/ م09155137603

صارمی 
110متر طبقه سوم با آسانسور

 9 سال ساخت سرامیک MDF متری 
2.500م   09152454978

94418417/ ف

اقبال 
110 متری، نوساز، فول، بی واسطه 

09152025546
94417977/ ف

 اندیشه-100متر
 4واحدی طبقه اول 

پارکینگ103م
09154055653 

94418140/ ق

فروش فوری آپارتمان 
100 متری بلوار شاهد طبقه 
دوم سرامیک ام دی اف تمیز 

35229127-09156444378
94417973/ ف

صیادشیرازی 63،صابر3
 85 دربست  متر   100 همکف  طبقه 
متر زیر بنا با صحن حیاط امکانات کامل 

09153226259
94418158/ ق

کالهدوز - 110متری صفر
فول 2 نبش 2 و 3 خواب موقعیت و 
معاوضه  و  نقدی  فروش  نورگیرعالی 

09151025211بدون واسطه 
94418239/ م

عبادی 73 
موقعیت  متری   95 و   110 آپارتمان 
عالی 4 واحد وکالتی فی واحدی 150م

09150609842
94415876/ ف

راهنمایی
110 متر، صفر، شخصی ساز

 فوق لوکس، زیر فی بی واسطه 
94418208/ م09335549985

رحمانیه
103 متری فروش فوری 

متری 1.600م بسیار شیک
دلنواز 09363100158

94413933/ ف

سیدی - قائم 30
سوم  طبقه  متر   105 آپارتمان 
2خواب پارکینگ اختصاصی وکالتی

09155146940
94417536/ ف

اول هاشمیه
112متر- صفر- پارکینگ رمپ 

کولر گازی- آشپزخانه جزیره وان 
-جکوزی- سند آماده 

قیمت استثنائی متری 3.650م 
بی واسطه 

آماده تحویل 
 09159250012
94418103/ پ09155172737

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

فروشنده واقعی سرنبش شریعتی 10 
با چشم انداز عالی

طبقه اول بنا 103متر دوخواب اسکلت آهن فقط 2 واحد جهت 
سکونت یا مطب یا دفتر شرکت یا ترک اعتیاد با 100متر صحن 

حیاط سند پایان کار بازدید فقط صبح ها 9 تا 13 فی 180م

تلفن تماس:09153135881
94417708/ م

فروش آپارتمان با شرایط ویژه
 فدائیان اسالم 17

 60% نقد+تحویل روز الباقی اقساط یکساله
بدون بهره، فی 200

09155004655-09158221806-09155190793
94404706/ م


