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آپارتمان 55متری طبقه چهارم
 قولنامه ای کف سرامیک ام دی اف 

فی 38م هدایت 19.3 پالک 41
09364252225-37538819 

95170825/ م

 بابلسر              
شهرساحلی 

بهنمیر

 فروش فوق العاده 

تعداد محدودی 
از آپارتمان های 

آماده تحویل شهرک 
مسکونی نگین خزر 

فقط 45 میلیون 
تومان+30 میلیون 

وام %4

تلفن تماس: 
09119039350

95170514/ ت

دانشجو 15
75 متر - 2 خواب - سرامیک سند 
ششدانگ طبقه 4 بدون آسانسور 

09154186186
95168545/ ف

95128682/ ق

قاسم آباد
آپارتمان نقدا خریداریم

36631102-09355833305

صیاد شیرازی 49 
آپارتمان 75 متر، طبقه 4

 خوش نقشه، قیمت توافقی  
09154048332

95174734/ ف

قاسم آباد-رفیعی 
فروش آپارتمان یک خوابه و
 دو خوابه فجر3 بی واسطه 

09155167585
95171833/ ق

صارمی 
75 متر، شیک، 190 م 

بی واسطه 09019150606
95171263/ ف

امیریه 37
مجتمع فرش مشهد 75 متری 

طبقه اول نقدا 93م + 12م وام
09385001017

95170709/ ف

فروش اقساطی آپارتمان 
در گلبهار 

با پیش پرداخت 5م 
37615495-09151115571

95174281/ ق

حسابی 
75متر فول4 سال ساخت فی155م 
75 متر نوساز 126م نقد+50م سند

09155008286
95171593/ ط

انتهای امیریه 
75 متر صفر فول 19م 

وام کم سود متری 1.300م
35245638-09153165077

95173823/ ف

انتهای سجادیه 74 متر 
صفر فول هواساز 38م وام کم 

سود متری 1.350م
35245638-09153165077

95173824/ ف

پیروزی 63
آسانسور  بدون   4 طبقه  متر   76

فی 15 م وام +103 م نقد
09155576378

95174384/ ف

77 متر سیدرضی 37
طبقه اول بسیار شیک 185م

09157041282
95173962/ ف

 قاسم آباد
 آپارتمان شما را نقدا خریداریم

09153069733- 36620885
95138636/ ق

 قاسم آباد فلکه
 فالحی- آزاده 7

 16 با  خواب  دو  متر   70 همکف،   
واحدی   4  ، اختصاصی  حیاط  متر 
ساز،  ، شخصی  ساخت  سال   8
سند شش دانگ، کف سرامیک و 

کابینت MDF فی 115 م 
09155215705 

95171837/ م

اندیشه 2
72 متر بازسازی شده 

فی 135 م - 09150395662
09366986746

95169988/ ف

صیاد 46
79 متر طبقه اول

 فول لوکس
 3 سال ساخت

09155088254
95170706/ ف

دانشجو - دانش آموز
نقدا خریداریم

38939001-38922220
95155518/ ق

میدان امام حسین )ع(
20 متری بالل - 4 واحد آپارتمان 

نوساز  بفروش می رسد فی از 60 م 
تا 65 م 09153596925

95174429/ ف

منزل فروشی در 3 طبقه
مستقل زمین 90 متر، هر واحد مفید 
75 متر به صورت یکجا آزادی 107، 

گلریز 7 -09155132804
95167987/ ف

نمایشگاه بین المللی
ارمغان 70 متر همکف دربست 1 خواب
سرامیکMDFآیفون تصویری،75 م

09367548406وکالتی
95174191/ ل

الهیه
 خرید و فروش و مشارکت

35312224در یک هفته
94408598/ ق09151116704 

امامت38
75متر،طبقه 4، بدون آسانسور

فی 145م
09151236857

95174464/ خ

هاشمیه 85
فروش 75 متری دو خواب لوکس
شیک،سند ششدانگ،کلیه امکانات

09155008635
95174330/ ل

78متروکیل آباد 51
معلم67قانع18نورونقشه عالی پارکینگ 
تراس انباری طبقه4بی آسانسور145م

09155152126
95171778/ ق

فالحی 1
 75متری سردونبش طبقه سوم 

75نقدی 60م وام سرامیک mdf کاغذ 
09155156521

95174776/ ق

95171768/ ط

فروش فوری
آزادی 107- گلریز1-4واحدی 

75متری وکالتی.فی64م هرواحد
32710901-09151156763

قاسم آباد ادیب 11 
70متر فول 5سال 8 واحد

 طبقه 4 - 140م 
09157912040

95174301/ ف

بلوار رحمانیه 
78متر، فول ، بسیار شیک

 تمام امکانات نصب متری 1600م 
09153165077-35245638

95173785/ ف

میدان نمایشگاه 
70 متر صفر فول سردونبش 

پارکینگ فقط 60م 
35245638-09153165077

95173821/ ف

خریدار آپارتمان 
80 م نقدی محدوده آزادشهر، 
پیروزی 09153151301

95173799/ ف

خرید و فروش آپارتمان
فوری 

الهیه-مجیدیه-فالحی
زینلی 09192397622

95171686/ ق

هاشمیه 85
مجتمع دارایی 88 متر 
طبقه سوم، فول 198 م

09389607816
95171789/ پ

خریداریم
آپارتمان تا 170م در محدوده 

خیابان بهار، امام خمینی، امام رضا
09158585459

95174868/ ف

قاسم آباد استثنایی
 81 متر سرامیک، MDF، پکیج، 
 + رهن   25 وام+   60 دوم  طبقه 

4209355703620 نقد 
95171745/ م

مجیدیه- استثنایی 
آپارتمان 70 و 85 و 95متری 

آماده - فول امکانات 
35317003-09155599505

95090599/ ف

حاشیه معلم
 84 متر دو نبش

 

09155079769
95174657/ ف

85متری سرافرازان،رهایی
طبقه اول از 4واحدی ،جنوبی خوش 

 نقشه -20میلیون وام مسکن
09158798695

95174064/ ق

دانش آموز
آپارتمانهای 85 ، 106 و 130 متری 
فقط   ، امکانات  فول   ، دونبش 

09157582952خریدار واقعی
95168590/ ل

 )قاسم آباد (

 فروش واحدهای نوساز ، فول
 1-65متری 80 م
 2-75متری 95 م

 3-80 متری 110 م
 4-90 متری 125 م

) سند وکالتی (
علیزاده     36677447 

95172453/ ل09155168096

مجیدیه3 
83متر طبقه 2- 6 واحدی

 فول امکانات متری 1.800م 
09153210500

95172803/ ف

خیابان راهنمایی 
 88متری فول امکانات

درحد نوساز متری 3.200م
 09371314266-38435674

95173806/ م

عامل 45 حجت 9
88 متری طبقه 5 آسانسور 

MDF پارکینگ
09151111832

95173878/ ف

84متر استثنایی 
فجر 4 امکانات برج، وام دارد 

09155027732
95170958/ ف

الهیه-امیریه13 
82متر فول 76م نقد

+ 25م رهن  +19م وام مهر
09309195801 بیواسطه

95172319/ ق

فروش فوری آپارتمان 
 ،48 کوشش  سیدی  متری،   80
طبقه همکف، وکالتی، بدون واسطه 

09151240417فی 85 م 
95171553/ م

آپارتمان نوساز شیک 
همکف ،85 متر،المهدی 5 

90میلیون، قولنامه ،بدون پارکینگ
09153037064

95174889/ ر

خرید و فروش
رهن و اجاره 

امام رضا بهار فداییان- خواجوی
09153113847-38558005

95144522/ پ

آپارتمان 83 متری  
2 خوابه، 10 سال ساخت 

بازسازی شده، پارکت و کف پوش
3D کابینت 

20 میلیون وام ،پارکینگ
 انباری، طبقه 2، شش واحدی 

09151133530 
95174794/ آ

وکیل آباد اوایل دانش آموز 
87 متر صفر فول امکانات 

09367173711
95171575/ ف

بهشتی 26
87 متر ، طبقه 3 ، دوخواب

 با آسانسور و پارکینگ 
انباری ، MDF ، سرامیک 

نورعالی ، توافقی

تلفن 38433941 

09153159023
95174877/ ر

خیام 36 
86 متر فول امکانات بسیارشیک 

168 م نقد +16 م وام مسکن
09156132501

95174891/ ف

اکازیون 
فالحی 36، 85 متر صفر

 8 واحدی، فول امکانات، 160 م 
09151063976- 35210867

95173277/ ف

 اول اقبال
 82متر بسیارشیک آسانسور

پارکت هایگلس کاغذبی واسطه210م

95174655/ ق 09199695507

آپارتمان 80 متر وکالتی 
شریعتی 59-فی 90 م 

09155009844
95174835/ ش

صیاد 19 فروش فوری
واحدی   25 مجتمع  صفر  متر   85
طبقه پنجم زیر فی کارشناس بی 

09151257994واسطه
95173883/ ف

جالل 42 
80متر، دوخوابه، با آسانسور 

سند 6 دانگ ، تخلیه خرید مطمئن 
فی 215م 09151102554

95173670/ ف

جالل 61
80 متر MDF سرامیک آسانسور 

جنوبی 190 م بی واسطه
09150079006

95173674/ ف

اول دالوران
مجموعه جهاد کشاورزی 85 متر 

2خواب طبقه سوم فول کامل
38795384-09156144091

95174321/ ف

فرامرز 16 
85 متر 2 خواب طبقه 3 بدون 

آسانسور لوکس فی 200م 
36048914-09153167347

95174799/ ف

الهیه 
خرید و فروش فوری
مسعود 35312085-6 

95042271/ پ09155046306

 الهیه 2
 2خوابه-88متر

6واحدی-طبقه 1
پارکینگ- تراس- انباری

15م وام مسکن

09151112026 
95152506/ م

آپارتمان 85متری
نوساز، هفت تیر29 فروش یا 

معاوضه با آپارتمان کوچکتر
09356070429

95173983/ د

آپارتمان 87 متر فول
110 م میثاق - امیریه 31

09151102874
95171671/ ر

اقبال
85-105 متر- صفر - فول 

95168349/ ف

بی واسطه 09156963153

امام رضا 46
90 متری، طبقه اول، فول امکانات

 بسیار خوش نقشه، فی 340م
09011226202

95170120/ ق

اقبال الهوری 
اقبال 19 - 88 متر، طبقه 3 

فول 192م
 اقبال 17- 94متر ،طبقه اول 

آسانسور 220 م 
اقبال 14- 95 متر، صفر 

لوکس285م 
 اقبال 14- 100 متر، صفر 

فراتر از منطقه 325 م 
و ده ها مورد مشابه دیگر..

09308854321 عرفان
95169211/ پ

حاشیه بلوار امام علی
برج های بنیاد نوساز 90 متر

09155079769
95174656/ ف

قاسم آباد - آزاده 30
90 متری دو خوابه 3 واحدی تمیز 

طبقه 3 قولنامه فی 63 م 
09156867655

95174286/ ف

کوی دکترا ابن سینا 17
فروش فوری آپارتمان 90 متر 

بسیار شیک آسانسور فی 280 م 

09150031594
95174483/ ف

17 شهریور
کوچه ملک جعفریان دو واحد 
90 متری ، طبقه دوم و سوم
09153010390

95173114/ پ

الدن 95متر
سوپر لوکس - نقشه 

بی نظیر  260م 

فروشنده واقعی
بدون واسطه

09338020741
95174516/ پ

98 متری-امیریه
صفر،فول،2 خواب،سند بنام،تخلیه 

77 نقد +14 اوراق +64 وام
09352165757

95174917/ ر

فالحی 38 
90متر، طبقه اول، دونبش 

فول، صفر، کاغذ، فی 185م 
09152016373   تک

95173881/ ق

اقبال الهوری
90 متر  طبقه 2 آسانسور

 MDF  سرامیک 
خیلی خوش نقشه و شیک 

120 م نقد + 50 م رهن ما 
+ 60 م وام 

قسط ماهیانه 350 

مبارکی 09151020603
95158239/ ف

نوساز- صیاد
واحدهای 82 و 92 و 100متری 
دوخوابه در مجموعه 22 واحدی، 
کابینت کالسیک، کاغذ دیواری و 
رنگ ترکیبی، پارکت، آسانسور 
یازده نفره ایتالیایی، سیستم 
اعالم و اطفاء حریق، درب ضد 

سرقت، دربهای ورودی برقی و 
ریموت کنترل، آیفون تصویری، 

پارکینگ اختصاصی، 
متری 2.850م

09151593187
09151248478
09399210528

95137265/ م

فروش فوری 
آپارتمان 100 متر 2 خوابه نبوت 2 

09395176880
95173928/ ف

90متری شخصی ساز فول 
 80نقد+30رهن+شرایط50وام
موارد مشابه موجود میباشد-کاندید
35242031-09155230604 

95138334/ ق

برج شهریار -موسوی قوچانی
90 متری ،طبقه 6 ،با وام مسکن 

تحویل :اسفند ،فی 180 م
09154127230

95174852/ ر

موسوی قوچانی 30
4واحد آپارتمان 98متری 

فول امکانات قیمت مقطوع 
225م تومان در صورت 

درخواست خریدار : وام 60م 
بانک مسکن قابل تعویض با 

زمین در محدوده الهیه 

09158981678
95164679/ ف

اوایل اقدسیه 
90متر تحویل 3 ماهه متری 

1.470م 09150052623
95174156/ ف

چهارراه صیاد
90 متر وکالتی نوساز 129 م 

09368508089
95175061/ ف

ایثارگران 13 -95متر
2خوابه سرامیک ام دی اف وکالتی  
فی 87م         09156001883

09156001884
95173689/ ف

 هاشمیه 
 90 متر، صفر ، شیک

قیمت مناسب 
بی واسطه 

 09357362632
95171531/ بمیرزایی

هفت تیر 3
93 متر،فول امکانات،طبقه سوم

 MDF،پارکت،کاغذ دیواری 230 م
09153084059

95171290/ ل

اقبال - وکالتی 
دوبلکس - 90 متر بنا 

+50 متر
 تراس اختصاصی

 85 م نقد
 +40 م رهن

09159006018
95168840/ ف

اقبال
95 متر - خوش نقشه - 200 م 

بازدید موارد مشابه 

95168294/ ف
بی واسطه 09156963153

آپارتمان 96.5متر 
طبقه اول شش دانگ امکانات 
فول کوهسنگی حاشیه همت 
270م     09334296967

95173658/ ف

صیاد 46 -95 متری طبقه سوم
 MDF کاغذ  پارکت  آسانسور  بدون 
انباری 125 م نقد +35 م  پارکینگ 

09154404047رهن
95171204/ ف

مجیدیه
آپارتمان های 90تا 140متری با وام 

60م تا 80م،متری 1/700 به باال 
 35315559

95165265/ پ09155041630

شفای 56 - محجوب 2
 MDF  2 طبقه  متر   90 آپارتمان 
آیفون 2خواب نورگیر عالی فی 97م

09153163167
95173648/ ف

عبدالمطلب93متر
2خواب سرام mdf پکیج کولرگازی 
وآبی پارکینگ آسانسور 205میلیون

09159111236
95174558/ ق

اقبال الهوری 15
آپارتمان 97 متری ، دو خواب 

فی 175 م
09153109584

95172949/ ل

حافظیه 
110 متر طبقه 2 -225 م 

09155010026
95175068/ ف

جالل آل احمد
 MDF ، 107 متر ، طبقه 5 ، سرامیک
تراس  متر   50  + کاغذ   ، آسانسور 

09155088419اختصاصی
95172225/ ل

خر�د و فروش آپارتمان 
٧٠ تا ٧٩ متر

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

 
95170504/پ


