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الهيه-رحمانيه
آپارتمان هاى لوکس-در موقعيت عالی 

٧۵ الی ١۵٠متر  فول امکانات صفر
٩٥١٥٠٣٦٦/ ق٠٩٣٧٩٠٧٨٥٦٦-٣٥٢٤٦٤٧٦

١٨ �رضاشهر ، رضو
با دونبش  اول  طبقه  متر   ١١۵
٢۵ متر حاشيه فضاى سبز فقط ٣١٠ م

٠٩١٥٣٢١٤٥٠٠ آریا
٩٥١٨٣٢٨٧/ ل

١٠٠ متر� سناباد
٣ پله پایين بازسازى شده
 ١٨ سال ساخت فی ١۶٨م

٠٩٣٨٤٧٢٠٢٣٨
٩٥١٨٢٣٥٢/ ف

برسالن� 
١١۵ متر، صفر، هایگلس، نما مدرن 

مترى ٢/۶۵٠ - رحمانی
٩٥١٧٠١١١/ ف٠٩١٥٥١٩٥٥٩٢

صارم� 
١٠٠متر، طبقه ٣و ۴

زیر فی منطقه بی واسطه
٠٩١٥٤١٣٦١٩٦-٣٨٩٣٥٠٠٥

٩٥١٨٣٥٩٦/ ق

2الهدوز 
١٣٠ متر صفر فول موقعيت عالی 

نقد یا معاوضه با واحد کوچکتر 
٠٩٣٥٧٣٨٥٩٣٩

٩٥١٧٨٦٢١/ ف

فروش فور� حاشيه و2يل آباد 
١۴٠ متر ٣خواب ٢٠٠م نقد+ 

١٠٠م وام 
٠٩٣٧١١٢٢٨٢٩

٩٥١٨٣١٦٢/ ف

فروش �ا معاوضه با زمين 
تراکم دار ۵ واحدى، صفر ،فول و هر 
واحد ١٣٠ متر واقع در کوثر جنوبی 

٠٩٣٧٩٣٧٩٢٤١
٩٥١٦١٨٢٢/ پ

بلوار وال�ت - وال�ت ٤
پالک ۴١ طبقه ٢ 

 ١٣٠متر با آسانسور
٠٩١٥٣٠٢٦٠٢٤

٩٥١٧٩٤٣٧/ ف

قاض� طباطبائ�
١٣۵متر ٣خواب لوکس نورعالی 

زیرفی
٠٩١٥٤٠٢٥٠٠١ عمارلو

٩٥١٨٠٨٤٤/ ق

امامت ٦٦
١٣٣ متر طبقه یک MDF سراميک 

پکيج پيلوت خالی فی ٣١٨ م 
بدون واسطه ٠٩١٥٣١٩٧٨١٠

٩٥١٨٢٣١٣/ ف

هاشميه 
١۴٠ متر مجموعه ۴ واحدى، 

فول امکانات 
٩٥١٧٧٢١١/ ف٠٩١٠١٢٣٠١٧٨

باهنر- ١٣٥متر
تک واحدى سه خواب تراس، مستر، 
۴م  مترى  ویالیی  با  معاوضه  و  نقدى 

٠٩١٢٢٥٧٧٣٥٧بی واسطه
٩٥١٧٩٣٦٣/ ب

٩٥١٨٠٦٢٤/ ق

 خيام٤٦
 ١٣۵مترطبقه٣-٣خواب باآسانسور

معاوضه باواحدکوچکتر فی٣٢٠م
٠٩١٥١٢٣٠٢١٧ 

٩٥١٧٩٤١٧/ ف

احمدآباد 
نبش باب@١٠

١٣٠ متر
 طبقه سوم 

بدون آسانسور 
بازسازى شده کامل 

بسيار شيک 
فی مترى ٣ م 

٠٩١٥١٠٧٧٥٤٥

فروش فور� آپارتمان
١٧ شهریور - یک واحد آپارتمان 
١۴٠ مترى ، سوپر لوکس ، مترى 

٢/۵٠٠٠٩٣٧٠٣٥٩٦٢٩م
٩٥١٦٠٠٤٧/ ل

 هنرستان
 ١٢۵متر ٣خوابه بسيار خوش 

نقشه قيمت مناسب (بی واسطه)
٩٥١٨٠٦٠٣/ ب ٠٩١٥٦١٣٨٥٨٧

سجاد پامچال ٦
١۴٨ متر جنوبی همکف ٢ خواب ١١٢ 

متر حياط اختصاصی ١٠ متر انبارى
٠٩١٥١١٦٣٤٤٧

٩٥١٧٧٥٤٦/ ف

 هاشميه
 ١۴٧متر ٣خواب طبقه۵آسانسور

فول فی ۵۵٠م
٩٥١٨٢٥٧١/ ق ٠٩١٥٣١٨٣٩٧١

سجاد بزرگمهر شمال� ٢
همکف جنوبی ١٢۴ متر ٧ سال 

ساخت امکانات کامل قيمت ۵۵٠م
٠٩١٥١١٥٣٢٧٥

٩٥١٦٨٩٣١/ ر

�نسترن -فNور
١٢٠ متر ٣ خواب نوساز فول امکانات 

بازدید مساوى با خرید تخليه٣٣٠ م
٠٩١٥٠٠٨٠٢١٠

٩٥١٨٢٣٩٧/ ف

حاشيه هجرت 
موقعيت عالی ١٢۵متر ٣ خواب

١٠سال ساخت، طبقه چهارم، زیرفی  
٠٩١٥١٠٢٥٢١١

٩٥١٨٠٨٣٩/ ق

و�ال ٤
١۴٢ متر 

صفر لوکس 
و خوش نقشه 

۴٠٠م
٠٩١٥٨٥٨٥٠٠١

٩٥١٨٣٣٤١/ ف

آپارتمان فروش�
١٣١ متر دو خوابه صياد ٢ برج 

الماس طبقه اول مترى ٢,٧۵٠ م
٠٩١٥٣١٥٩٢١٩

٩٥١٨٠٧٧٠/ ف

هاشميه
١۴٢متر ٣خواب فول ٣٨۵م

بدون واسطه ٠٩٣٥٧٥٩٥٩٦٠
٩٥١٨٠٠١٢/ ق

بلوار و2يل آباد ، خيابان دادگر
آپارتمان بانک صادرات ، ١٢۵ متر 
٣ خواب ، بازسازى ، شيک ، طبقه٢ 

٢١٠٠٩٣٥٤٤٦٣٩٢٥ م
٩٥١٧٨٥١٥/ ل

ابتدا� صياد
سوپرلوکس تکواحدى

١۵٠مترنوساز٣خواب تکسرام 
کاغذدیوارى ایتاليایی آسانسور 
جکوزى آلمانی هایگالس پکيج 

طراحی داخلی باربيکيو 
نزدیک مترو ۴۶۵م

٠٩١٥٣١٩٣٦٤٦
٩٥١٧٧١٩٥/ ق

سرو ٢٣ 
١٣٨ متر ٣ خواب، طبقه اول ۶ 

سال ساخت ٧ واحد، فی ٣٣٠م 
٠٩٣٥٢٨٥٠٠٧٧

٩٥١٨١٨٢٩/ پ

هاشميه 
١۴٠متر ، تک واحدى 

 با نورگير و قيمت مناسب
 بی واسطه 

 ٠٩١٥٥١٦١٩٥١
٣٨٨٤٤٦٦٠

٩٥١٧١٠١٧/ ف

آپارتمان مجيد�ه 
 ١٤٠متر� مجيد�ه ٢٧٫١

٠٩١٥٣١٨٦٨٣٤ فی ٢۶٠م
٩٥١٧٩٨٦٩/ م

(�هاشميه(فNور
١١٠مترى،نوساز،بسيار شيک

لوکس،فول امکانات،نورگير عالی
بی واسطه٠٩٣٨١٦٣٨٠٠٧

٩٥١٨٣٠٢٤/ پ

ا2از�ون
یک واحد١٣۵مترى طبقه 
سوم باآسانسور وتراس 

اختصاصی به متراژ٢۵متر 
وفول امکانات بدون واسطه 

١٣۵ميليون
تلفن تماس ٠٩٣٦٤٧٩٨٨٦٦

٩٥١٨٢٦٩١/ ق

مجيد�ه-بوستان 
 ١۵۴متر ٣خواب فول 

فی ٢١۵ م
٩٥١٧٢٧٥٦/ ق ٠٩١٩٥٩١٨٩٥٨

2وثر ١١
١۴۴ متر ٣ خواب بزرگ 

با نورگير عالی 
٢ پارکينگ

 ( ۵٠٠ متر عرصه)  
گرگانی ٣٨٨٤٠٨٠٠

٩٥١٨١٢٦٢/ پ

١٢٧متر،مال@،طبقه سوم
آسانسور،فول،پارک الله حاشيه 

بلوارتخليه٣۵٠م بيواسطه
٠٩١٥٥٧١٠٩٩٢

٩٥١٨١٣٤٩/ ق

2الهدوز 
١٣٠مترى  صفر ٣ خواب فول 

متریال عالی 
بيواسطه   ٠٩١٥١٠٢٥٢١١

٩٥١٨٠٨٥٦/ ق

فروش فور�، سعدآباد
طاهرى شمالی آپارتمان ١٣٣متر، طبقه 
۴، تک واحدى بدون آسانسور، ١٩٨م 
١٠٨م وام    ٠٩١٥١٠٣٨١١٥

٩٥١٨٣٠٧٧/ ق

آپارتمان نوساز فول امکانات ١٣٠ 
متر بلوار وکيل آباد، اقبال الهورى 

یک  ٠٩٣٥٩٨٢٠٠٠٩
٠٩٣٩٢٥٠٤٨٩٨

٩٥١٨٢٧٥٩/ ف

صياد ٤٨ 
١٢١ متر ٣ خوابه 
فوق العاده لوکس 

١ سال ساخت 
٢۶٠ م

٠٩١٥١١٢٦٨٥٦
٣٨٩١٢٤٧٣

٩٥١٧٩٩١٥/ پ

سناباد 
تازه بازسازى شده شيک ١۴٠متر 

آشپزخانه اپن، MDF، تراس   
پارکينگ ، انبارى ٠٩١٢١٠٨٩٧٦٦

٩٥١٧٩٥٥٥/ ر

هنرستان 
 ١۶۵ متر، نوساز، دو نبش، فول، 

۴٧٠ م، بی واسطه 
رجبی    ٠٩١٥٢٠١٥٢٥٤

٩٥١٨٠٤٩٩/ ب

احمدآباد، 2الهدوز ١٦ 
٢١٠ متر ٣ خوابه خوش نقشه 

فی مترى ۴  م  
٠٩١٥٥٠٦٥٧٥٩

٩٥١٨٢٢٧١/ ف

باهنر 
 ١٩٠ متر آپارتمان صفر

 تراس ، مستر ، البی 
٩٥١٦٧١٣٣/ ب ٠٩١٥٠٠٤٤٠٠٦

سجاد بنفشه
آپارتمان ١٧۵ مترى -صفر

فول امکانات- فروشنده واقعی
٠٩١٥٦٤٦١٠٩٣

٩٥١٧٧٥٤٠/ ق

امامت ٤٥-١٥٥ متر
آسانسور  ساخت  ٣سال  یک  طبقه 
MDF سراميک پکيج قيمت ٣٩٠ م
بی واسطه ٠٩١٥٠٠٧٩٠٠٦

٩٥١٨٢٣٣٨/ ف

امامت  
 ٢٠٠ متر صفر لوکس 

نما کالسيک
 فول امکانات 

 ٠٩١٥١٢٤٤٠٤٧
٩٥١٨٣٦٦٣/ بمداح - کشورى

باهنر  
 ١٨۵ متر صفر، تک واحدى،هال 

دو تکه ، استثنایی بی واسطه 
٩٥١٦٧١٢٧/ ب٠٩١٢٢٥٧٧٣٥٧ 

هنرستان 
هفت تير 

آپارتمان ١٧٠مترى
 فول امکانات۵٠٠م

٣٨٨٤٣١٣٦
٠٩١٥١١٠٦٣٨٤

٩٥١٨٠٢٥٥/ پ

اقبال 
١۶۵ متر، تک واحدى، صفر 
بسيار لوکس، طبقه ١ و ۴ 

موقعيت مکانی عالی 
فی ۴٩٠ م

عرفان ٠٩١٥٣٠٩٧٢٣٤
٩٥١٨٠٠١٨/ پ

 آپارتمان ١٩٥متر� صفر
 فول امکانات و فوق لوکس 

فرامرزعباسی ٢۵
٩٥١٨٢٨٤٧/ م ٠٩١٥٥٠٥٢٥٠٠

اقبال
١٧٠ متر ،صفر تک واحدى ،متریال 

استثنایی، فول آپشن بی واسطه
٠٩١٥٢٠٠٢٢١١

٩٥١٦٨١٠٢/ ف

 باهنر 
 آپارتمان ٢٠٠مترى صفر جنوبی 

متریال و نقشه بی نظير 
٩٥١٦٧٧٥٩/ ب ٠٩١٥٠٠٢٦٠٠٥

فروش فور�  سيد مرتض�
١٧٠ متر فول امکانات - شيک  

لوکس ساخت ٣ سال
٣٦٠١٣٥٠٢-٠٩٠١٩٥٥٣٨٠٩

٩٥١٧٩٨٧٠/ ف

اقبال 
١۶۵ متر تک واحدى 
موقعيت مکانی عالی 

فول ۴۵٠ م
بی واسطه  ٠٩١٥٢٠٠٢٢١١

٩٥١٦٨٢١٥/ ف

 اوا�ل هاشميه 
 ١٧۵متر نوساز 

فول امکانات 
قيمت زیر فی 

بی واسطه 
٠٩١٥٥١٩٤٥٩٣ 

٩٥١٨٣٦٨٧/ ب

 �فروش فور
ز�ر ف� منطقه

آپارتمان ١٩٢ متر هفت تير، 
ارشاد یک، سه خواب، کف 
پارکت، حمام جکوزى، فول 

امکانات، ٣ سال ساخت، طبقه یک
٠٩١٥٥٠٠٦٧١٦

٩٥١٨٢٥٥٠/ ر

�رضاشهر - حاشيه فNور
آپارتمان ١۵٧ متر فول شخصی ساز، 

روبروى دانشکده علوم پزشکی
٠٩١٥٧٠٧٠٧٠٤

٩٥١٨٢٩٧١/ ف

�اقبال- ١٩٠متر
یا  فروش  واحد  چند  فول  صفر 
معاوضه با ویالیی یا آپارتمان کوچکتر

٠٩١٥٠٥٩١٠٧٠بی واسطه
٩٥١٧٨٨٧٦/ م

٢١٤ متر- صارم� ٤١
طبقه اول - ٣نبش- ٣خواب 

٣مستر- ۴واحدى- گرمایش از 
کف -تکسرام- سرمایش گازى و 

آبی- شخصی ساز-سراميک
 هایگلس وان جکوزى- کاغذ ترک 

و چوب کارى -نقشه استثنایی 
٣سال ساخت -فول فول

٠٩١٥١١٣٣٧١١ ناجی
٩٥١٨٢٦٧٥/ ق

ا2از�ون 
و2يل آباد

بدون واسطه ١۵٠ متر 
فول امکانات بسيار 

لوکس ۵٠٠ م 
٠٩١٥٠٦٨٩٦٥٤

٩٥١٧٨١٦١/ ف

هاشميه 
 ٢٧٠متر بهترین برج 

منطقه قيمت استثنایی 
بی واسطه

ميرزایی
 ٠٩٣٥٧٣٦٢٦٣٢

٩٥١٨٠٦٠٢/ ب

٩٥١٧٦٧٩٦/ ف

احمدآباد- ابومسلم
١۶٠ متر- طبقه اول - ١١ سال 

ساخت فول امکانات
٠٩١٥١١٣٥٣٥٩

مدرس 
سروش

سازه هوشمند 
غرق در نور آفتاب 
متریال وارداتی و برند 

٠٩١٥٥١٤٨١٦٧
٩٥١٨٠٥٤٢/ بمداح- کریم پور

سجاد اقاقيا
آپارتمان ١٢٠مترى و ٢٠٠ مترى 

مجموعه ٧واحدى صفر 
٠٩٣٥٣٧٢٥٤٢٣ بدون واسطه

٩٥١٧٧٥٥٧/ ق

اوا�ل هنرستان
٢۴٠متر صفر امکانات 

در حد برج قيمت 
استثنایی (بی واسطه)

٠٩١٥٢٤٠٠٥٣٣
٩٥١٨٠٦٠٥/ ب

خيام جنوب� ٢٠
١۵۵ متر لوکس نوساز سرمایش 

و گرمایش چيلر فی ۶۵٠م
٠٩١٥٥١٣٨٠٨٧

٩٥١٨١٣٤٢/ ف

اوا�ل هنرستان
١٨٠متر تک واحدى صفر

 ۶۵٠م بی واسطه
٠٩٣٩٩٢٢٨٠٠٦

٩٥١٨٠٦١٠/ ب

 �اوا�ل ابوذرغفار
١٧٠متر برند فوق لوکس طراحی 
کالسيک و بی نظير لطفا بيواسطه 

٠٩١٥٩٩٦٢٧١٢
٩٥١٨٠٨٣٤/ ق

اقبال
نقد ، اقساط ، معاوضه

 ١٩٠مترى
 طبقه اول ، پنجم و ششم 

٣خواب ، فول امکانات
 ٣٨٣٣٠٦١٥

٠٩١٥٨١٣٠٠٥٩
٩٥١٨٢٠٨٥/ پ

�وحدت ٢٥٠متر� ٣٠٠ متر
 متریال  اروپایی صفر موارد 

مشابه در مناطق مختلف
بدون واسطه ٠٩١٥٤٠٣٠٠١٦

٩٥١٨٠٨٦٧/ ق

الهيه
 موقعيت عال� 

٨ واحد صفر نوساز حدود ١١٠٠ متر 
سه نبش یکجا به فروش

 و یا معاوضه می شود 
٣٦٦٢٣٥٣١

٩٥١٨٣٣٣٦/ ف٠٩١٥٣١٣١٣٨٨

 اول هفت تير-١٥٠متر 
پکيج،   ،MDF،تکسرام ٣خوابه،   
کف خوابها پارکت، طبقه ٢، ٣٨۵م

 ٠٩١٥٣٢٥٧٠١٦بی واسطه  
٩٥١٨٣٥٢٩/ ب

رضا شهر 
متر تک واحدى یکسال ساخت   ١۵۵
شيک فول امکانات، مترى ٢,۶٠٠ م  
٣٨٧٩٥٣٨٤-٠٩١٥٦١٤٤٠٩١

٩٥١٨٢٩٩٢/ ف

جالل ٣٧
١۵٧متر٣خواب طبقه۵ سراميک 

هایگلس آسانسور فول۴٧٠م 
٠٩١٥٥١٤٦٤١٧بيواسطه

٩٥١٨٣٢٩٤/ ق

هاشميه ٤
١٧۶ متر صفر البی مجلل 

طبقه اول هواساز وان جکوزى 
مستر جزیره، کابينت چوب و 

هایگلس و کاغذ دیوارى 
فوق العاده الکچرى

٣٨٨٣٩٨٤٨
٩٥١٥٤٣٨٥/ ف

مل@ آباد - قدس
٢٧٠ متر بازسازى شده لوکس 

فروشنده واقعی
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٧ َملک

٩٥١٨٣٦٧٧/ ف

سازمان آب
آپارتمان ٣خواب فوق لوکس 

تک واحدى ١۶٠مترى
٠٩١٥٤٣٥٩٨٤٢

٩٥١٨٠٨٣٢/ ق

هاشميه ٢٦ 
تک واحدى -١۶٠ متر 

صفر، جنوبی، باربيکيو، وان 

و جکوزى ،کوچه اختصاصی 

نارون ٠٩١٢٦١٧٢٥٣٢
٩٥١٥٥٣١٠/ پ

٩٥١٨٣٤١٦/ ف

رضو� ٢ حامد ٣
از  اول  طبقه  جنوبی،  صفر  متر،   ١٧٠
مجتمع ٨ واحدى با آسانسور و انبارى 

فی ۵۶٠ م ٠٩١٥٥١٤٧٤٠٤

فرهنگ
١۵٠ متر دونبش 

طبقه پنجم سه خواب 
جکوزى مستر جزیره کاغذ 

فوق العاده لوکس
٠٩١٥٥٥٧٤٨٤١

٩٥١٨٢٤١٦/ ف

مل@ آباد - قدس
١۶٠ متر- صفر- فروشنده واقعی
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٥ َملک

٩٥١٨٣٦٧٨/ ف

ناصر خسرو 
١۵١ مترى سه سال ساخت 

طبقه سوم بسيار شيک
٩٥١٨٣٦٧٤/ ف٠٩١٥٩٠٠٩٠٠٥

 گلشن هفت تير
 ١۶۵ متر آپارتمان صفر

 روبه فضاى سبز طبقه ۵ 
٩٥١٦٧١٤٠/ ب٠٩١٥٠٠٤٤٠٠٦ 

خر�د و فروش آپارتمان 
١٢٠تا ١4٩متر

 خر�د و فروش آپارتمان 
١5٠ متر به باال

٩/١٥١٠٣٣ ض

٩٥١٠٧١٠٤/ ف

٩٤٤١٠٥١٧/ ف


