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فروش آپارتمان
 از ٨٠ متر تا ٢٤٠متر 

الهيه - رحمانيه - مجيدیه 

٩٥٢٨٠٣٧٩/ ف٠٩١٥٦٢٠١٥٤٠

٦٠م وام 
امير�ه 

 ٩۶ متر-نوساز- سند ملکی 
٣٠م رهن + ۶۵ م نقد+ ۶٠م وام

فقط   ١۵۵م  - بيواسطه 
عکس و مشخصات واحد درپروفایل

تلگرام ٠٩٩٠٣٥٣٢١٥٥ 
٩٥٢٩٨٩٣٤/ م

فرخ� ١٩ - رضاشهر
شيک و خوش نقشه 

٩٠ متر- فقط مصرف کننده
٠٩١٥٥٢٣١٣٠٠

٩٥٢٩٨٠٤٠/ ف

فروش �ا معاوضه آپارتمان
در الهيه و حسابی سنددار و 

وکالتی با خودرو یا زمين
٠٩١٥٣٠٨٨٠١٢

٩٥٢٩٦٤٢٤/ ف

�فروش فور
آپارتمان٩۶/۵٠متر مربع طبقه 
اول خيابان سناباد ٢۶ بنفشه ۵

٠٩٣٦٥٨٢١١٠٠
٩٥٢٩٥٢٠٧/ د

فالح� 
 MDF - ٩٧ متر - نوساز - سراميک
فی  انبارى   - پارکينگ   - آسانسور 

١٨۵٠٩٣٦٦٩٨٦٧٤٦ م 
٩٥٢٩٨٢٤٠/ ف

٩٥٢٨٦٤٣٣/ م

صياد ٨
٩٣ متر طبقه ٢ بازسازى کامل خوش 
نقشه و نورگير بدون واسطه ٢٠۵م
٠٩١٥٨١٧٧٥٤٥-٣٨٦٩٢٢٥٢

آپارتمان فروش�
١٠٢ متر ٢ خواب ، طبقه ٢ ، کفپوش 
م   ١۴٢ قيمت   ، آزاده   ، فالحی 

٠٩١٥٥١٥١٢٥٤ایرانی
٩٥٢٩٦٧٩٠/ ل

اقبال ١١
١٠۵متر، طبقه ۴، نوساز، 
سراميک، MDF، بسيار 

شيک فی ٢٧٠م بی واسطه 
محمدیان 

٠٩١٥١٠٢٧٥١٥
٩٥٢٩٨٨٠١/ ف

٩٥٢٩٦٢٤٨/ ط

�فروش فور
خيابان فدک-۴واحد آپارتمان١١٧مترى
  سند دار.فول با آسانسور.مترى١/٨۵٠م
٣٢٧١٠٩٠١-٠٩١٥١١٥٦٧٦٣

گلبهار
مجتمع ارغوان،مرکز شهر 

١٠٠متر بينهایت شيک
٠٩٣٩٣٦٦١٩٠٠

٩٥٢٩٩١٨٣/ ق

بلوار فردوس� -خيابان �اس
فول  خواب   ٢ مترى   ١٠٠ واحد   ٨
امکانات فروشی   ٠٩١٥٥٠١٤٦١٩

٥١-٣٦٠٧٢٢٥٠
٩٥٢٩٨٢١٧/ ف

اوا�ل هاشميه
١١٣متر، طبقه پنجم

فول امکانات،فی۴٧٠م
بدون واسطه ٠٩١٥١٠٨٥٠٢٤

٩٥٢٩٠٠٤١/ پ

صدف 
١١٣ متر - ٣ خواب - طبقه دوم شمالی 
- شيک بازسازى بی واسطه فی ١٩٠ م 

٩٥٢٩٦٥١٦/ ف٣٨٦٧٧٠٣١

همAL حياط دار 
هنرستان -١١۵ متر

 با ١٨٠ متر حياط اختصاصی 
٠٩٣٥١٠٥٩٠٠٧وزین زاده 

٩٥٢٩٦٥٧٦/ ب

بهتر�ن نقطه هفت تير 
١٠٠ متر پارکت هایگلس همکف 
با حياط اوکازیون آفتاب گير ٣٨٠م

بهادرى ٠٩١٥٩١٦٦٤٩٠
٩٥٢٩٨٤٥٩/ پ

اوا�ل هاشميه- ١١٣ متر  
 ، عالی  نورگير   ۴ طبقه  کامل،  بازسازى 
آسانسور، فول معاوضه  با خودرو ۴۴٠ م

 ٠٩٠١١٢١١١٠٥ حيدرى 
٩٥٢٩٥٨٨٧/ ب

صياد 
 ۴ پکيج،  آسانسور  متر   ١٠٣
نقد+   ١۶۵ واسطه،  بی  واحدى، 

۴۵٠٩١٥١١٧١٧٥١ م رهن 
٩٥٢٩٠٩١١/ ف

الهيه - اقدسيه
ساخت  حال  در  واحد  تعدادى 
با  قوى  سازنده  عالی  موقعيت 

٠٩٣٧٩٤٧٥٣٩٣شرایط ویژه
٩٥٢٩٧٩٩٢/ ف

 اوا�ل هاشميه 
 ١٠٣متر با آسانسور

بازسازى 
خوش نقشه ، بی واسطه 

ميرزایی  
٠٩٣٥٧٣٦٢٦٣٢

٩٥٢٩٩١١٣/ ب

دانشجو 
١١۵ متر صفر

طبقه سوم-٢ خواب 
بدون واسطه ٠٩١٥١١٣١٧٣٥

٩٥٢٩٨٣١٩/ پ

فرامرز ٢٥ 
١٠٠ مترى- دوخواب- ام دى اف

 کاغذ- سراميک- پنل کوبی
٠٩١٠٩٢٦٦٦٠٨توافقی 

٩٥٢٩٨٢٠٦/ م

الهيه - مجيد�ه ٣
١٠٠ و ١٣٠ در مرحله نما ٨٠ م نقد 
بی   ) وام   م   ۴٠ تحویل  تا  م   ۴٩+

٠٩٣٠٩١٩٥٨٠١واسطه )
٩٥١٧٩٤٥٢/ ف

مهد� ١١٥متر
برقی   درب  پکيج  آسانسور   ٢ طبقه 
فول فروشنده واقعی بی واسطه- راد

٩٥٢٤١٤٧٥/ د
٠٩٠٣٤٣٥٦٤٣٨ -٣٧٦٤٧١١٦

 ابوطالب ٢٩
پکيج،  کولرگازى،   ،٢ طبقه  ١١۵متر،   
ملکی  سند  پارکينگ،  امکانات،  فول 

٠٩١٥٣٠٥٥٠٠٦ فی ٢۵٠م
٩٥٢٩٨٠٨٢/ ب

قاض� طباطبا�� 
١٠٠متر نوساز فول شيک 

بيواسطه 
٠٩١٥١٠٢٥٢١١

٩٥٢٩١٩٦٠/ ق

جانباز ١٠ 
لوکس  دوخوابه  صفر  مترى   ١٠۴

و مهندسی ساز با تمامی امکانات 
٠٩٣٧١٠٩٤٠٨١-٣٧٢٨١٧٣٥

٩٥٢٩٠٢٨٦/ م

 هاشميه 
 ١٠٣متر تک واحدى متریال اروپایی 
بيواسطه اکازیون  امکانات  فول 

٠٩٣٨١٦٣٨٠٠٧  علوى 
٩٥٢٩٩١٦٥/ ب

هفت تير 
١١١مترى- نوساز- آسانسور  

زیرقيمت کارشناسی- ٣١۵م
٠٩٣٨٤٦٩٧٨٨٧ فالح

٩٥٢٩٨٦٥٣/ ق

دانشجو ١٠
١١١ متر فول طبقه ۴ با 
آسانسور ٨واحدى ٣١۵م

قاسمی ٠٩١٥٧١٧٧٤٩٨
٩٥٢٩٨٣٠١/ ق

3الهدوز 
١١٨متر، طبقه چهارم، آسانسور
یکسال ساخت، لوکس، زیرفی 
٠٩١٥٤٠٢٥٠٠١ عمارلو

٩٥٢٩١٩٨٣/ ق

٩٥٠٥٣٩٣١/ ق

�فروش فور
قاسم آباد،نبش رستگارى

مجتمع امام علی - ١٠٠متر
طبقه سوم سراميکMDF پنل

کاغذ ٣خواب تخليه لوکس
۶٠نقد+٣۵شرایط رهن+۴٠وام

اقساط ماهی٧٠٠تومان
٠٩١٥٥٥٧٣٧٢١

٣٦٢٣١٧٩٠

مجيد�ه ٣
١٠٩ مترى فول، طبقه ٢، ٢٠٠ م 
مجيدیه ١٧، ١٠٢ مترى، طبقه ۵ 

فول، ١٩٨ م 
ميثاق ١٠، ١٠٠ مترى، فول

 ٣ سال، ١٩۵ م
 ميثاق ۶، ١١۵ مترى ٣ سال ، 

١٩۵ م 
٠٩١٠٥٠٠٤٩٥٩-٣٥٢٤٤٠٠٣

٩٥٢٩٨٢٢٠/ ر

 آزادشهر- ز�باشهر
 لوکس ترین

 ٢خواب هاى منطقه 
فروشنده واقعی

٠٩١٥٢٠٧٧٧٢٠
مداح - کرمانی 

٩٥٢٩٩١٥٠/ ب

اقدسيه ٣
١٢٠متر ٣ خواب- فول- درجه١ 
تحویل ٢ ماه- مترى ١/٧٠٠ تومان

٠٩٣٨٧٧٠٠٧٣٥
٩٥٢٩٦٢٥٤/ ق

فرامرز
١١٠ متر فوق العاده شيک
٠٩١٥١١٠٢٥٤٥ افشين

٩٥٢٥٦٦٨٠/ ف

برج آسمان 
بلوار نماز( نماز٢٧)

آپارتمان صفر فول امکانات 
از ۵٠تا ١٠٠متر 

از مترى ١,٨٠٠تا ٢,٢٠٠م
٠٩١٥١١٠١٩٥٩

٣٨٨٢٨٠٩٨
٩٥٢٩٩٠٩٩/ پ

هاشميه
١٠۵ متر نوساز طبقه ۴ گاز روکار 

فول فی ٢٩۵ م 
٩٥٢٩٧٩٩٩/ ف٠٩١٠٥٥٠٢٧٨٧

٣٠ �صياد شيراز
٨ ��ا و�ال

١١٠متر آپارتمان- طبقه ٣
 فول امکانات- ۵ سال 

ساخت- فروش یامعاوضه 
با واحد بزرگتر

٠٩١٥٥٠٨٤٩٦٨
٩٥٢٩٧٥٦٠/ م

٩٥١٩٨٠٢٩/ 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

آپارتمان دوخوابه بيرجند
فروش یا معاوضه با آپارتمان در 

مشهد یا معاوضه با خودرو 
٠٩٣٥٤٢٠١٧٤٠

٩٥٢٩٨٥٦٤/ خ

صياد استثنا��
کال ٣ واحد١٠۴ متر طبقه اول 

سراميک MDF پکيج کاغذ شيک 
فی ٢۴٣م ٠٩١٥٥٠٢٣٥٠٥

٩٥٢٩٨٥٩٦/ ف

٩٥٢٩٣٢٩٨/ م

هاشميه ٩١
١٢٨ متر همAL جنوب� با حياط 

 

عاقبتی ٠٩١٥٥١٠٥٠٩٠ 

صارم� ٢٢ 
١٣۵ مترى نوساز، هواساز، هایگلس 

تک سرام، کاغذ، مستر ،۴۵۵م
بی واسطه ٠٩١٠٤٩٤٣٥٣٣

٩٥٢٩٧١٩٦/ پ

 هفت تير 
 ١۴۶متر نوساز فول امکانات 

بی واسطه ٣۵٠م شریف زاده 
٩٥٢٩٩١٦٠/ ب ٠٩١٥٩٧٢٦٧٨٦

ارشاد - توفيق
١٢٠متر ، دوخوابه ، سراميک ، 

آسانسور، تخليه ، ٧ واحدى ٣٢٠ م 
٣٧٦٥٣٠٤١- ٠٩١٥٩١٢٧٧٤٩

٩٥٢٠٠٣٩٤/ ف

٣خوابه و3يل آباد 
فول مهندسی ساز متریال عالی 

وفضاسازى بام ۴۶۴ ميليون
٠٩١٥٣٠٢٧٢٨٢

٩٥٢٩٣٤٧٦/ ق

هفت تير(ارشاد)
١٢۶متر،طبقه۴،دونبش،صفر

شيک و لوکس ،فی۴١۵م
بی واسطه ٠٩١٥٥١٠٧٤٢٣

٩٥٢٩٣٢٧٦/ پ

موسو� قوچان� ١١٫٢ 
١۴٢ متر طبقه سوم ۴ سال ساخت 
شيک بسيار  و   فول  خواب  سه 

٠٩١٥٣١٣٠٠٩٧فی  ٣٧٠ م 
٩٥٢٩٨٥٢٦/ م

 اوا�ل دانشجو 
اروپایی  متریال  صفر  ١۴۵مترى   
بسيارخوش نقشه ۴ طبقه موجود

٩٥٢٩٩١٥٩/ ب٠٩٣٧٤٨٢٤٩٥٧ 

  �فور�               فور
با  چهارم  طبقه  متر   ١۴٠ آپارتمان 
آسانسور واقع در خيام ۴۶ بفروش 

 ٠٩٣٩٧٧١٠٩٥٠می رسد
٩٥٢٩٨٨٦٤/ م

٩٥٢٩٦٦٣٦/ م

اوا�ل هاشميه  
 ١٣۶ متر ٢ خواب پارکت پکيج کاغذ 
هایگلس ( بی واسطه) فی ۴٣٠ م 

 ٣٨٨٤٢٧٥٨

آپارتمان نوساز 
واقع در امام خمينی ٣٩ پالک ٢٣ 

با دید عالی، دسترسی خوب 
و نزدیک به حرم ٣ خواب

 ١٢۵ متر با پارکينگ آسانسور
 و انبارى 

قيمت مترى ٣,٢ م 
٠٩٣٥٤٤٠٢٩٧٢ مرواریدى

٩٥٢٩٦٧١٩/ ر

 (�گلشن ( فور
 ١٢٠ متر، صفر، لوکس، ۴٧٠ م 
تفضلی     ٠٩٣٩٩٢٢٨٠٠٦ 

٩٥٢٩٥٧٨٥/ ب

هنرستان  
 برج بهارستان 

١٣٠ متر ، طبقه هفتم
فول امکانات، چشم انداز عالی 

٣٨٨٢٢٠٢٣ 
بهرامی ٠٩١٥٢٠٠٥٠٥٦

٩٥٢٩٥٨٧٥/ ب

مل= آباد، قدس 
١٣۵ متر، فول، سندآزاد 
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٩ َملک

٩٥٢٩٩١٠٧/ ف

١٣٠ متر� ميثاق١٠
٣ نبش ٣ خواب تحویل برج ٩۶.۵ 

مترى ١.٨٠٠-فول
٠٩٣٨٧٧٠٠٧٣٥

٩٥٢٩٨٠٥٩/ ق

فروشنده واقع� بلوار ميثاق 
عصمتيه -٣ واحد از مجتمع ۶ واحدى 
هر واحد ١٢۵ متر با آسانسور مترى 

١,۵٠٠م ٠٩١٥١٢٤٠٢٥١
٩٥٢٩٨٩٠٤/ ف

مجيد�ه  ١٧
١٢٧ متر - ٢ خواب

 فول توافقی 
٩٥٢٩٨٨٢٦/ ف٠٩٠١٣٠١٩٥٨٥

١٢٦متر مسLون�
در ٢ طبقه شمالی مسلم١٧

٠٩١١٩٦٢٧٥٤٢
٩٥٢٩٣٦٥٦/ خ

دانش آموز ٢٦
نبش   ٣  ، خواب   ٣  ، متر   ١٣٠
فروش یا معاوضه با واحد کوچکتر 

٣٩٠٠٩١٥٧٥٨٢٩٥٢ م
٩٥٢٨٤٢١١/ ل

فالح� ٣٨٫٣
١٢٠ متر فول گرمایش از کف 

مترى ٢,٢٠٠م
٠٩١٥٥٠٠٧٣٥١

٩٥٢٩٥٩٦٩/ ف

فروش فور� انتها� فرامرز 
بدون  سوم  طبقه  متر   ١۴٠ بهاران 
۴واحدى  مجموعه  شيک  آسانسور 

٢٢۵٠٩١٥٨٢٢٢٤٩٣م 
٩٥٢٩١٦٦٠/ ف

فروش فور� صادقيه 
١٣٣ متر طبقه ١٠ فول ٣٠ م 
رهن+ ٣٠ م سند+ ١٣٠ م نقد

٩٥٢٩٨٥١٦/ ف٠٩١٥٤١٢٣٣٢٩

هفت تير
١٢۵ متر،نقشه 

استثنایی،متریال 
منحصر به فرد،طراحی 

متفاوت و بی نظير
٠٩٣٣٨٠٢٠٧٤١

٩٥٢٩٠٧٨٠/ پ

هنرستان 
١٢٠ متر ،درب مستقل

 صفر، مترى ۴/۵٠٠
٩٥٢٩٦٨٠٠/ پراد ٣٨٨٤٢٦٧٤

اوا�ل هاشميه 
١٣۵ مترى ۶ سال ساخت امکانات 

کامل فی مناسب بی واسطه ۴٧۵ م 
٩٥٢٩٦٩٧١/ پ٠٩١٠٤٩٤٣٥٣٣

٧ تير
فروش واحد ١٣٠ مترى 

فول امکانات از برج برليان
٠٩١٥٢٢٢٢١٨٨

٩٥٢٩٨٠٠٩/ ف

اوا�ل هفت تير 
تک واحدى ١۴٠متر، صفر، 

شخصی ساز، بی واسطه ۴٨٠ م 
٩٥٢٩٨٨٨٤/ ف٠٩٣٩٨١٢٥٠٠٢

اوا�ل و�ال 
١٣٠ مترى ٢ خواب صفر جنوبی 

تک واحدى بی واسطه ۴١٠ م 
٩٥٢٩٧٢٢٦/ پ٠٩١٠٤٩٤٣٥٣٣

فروش آپارتمان
واقع در سجاد خيابان 
امين ١۴۵ متر لوکس 

صفر نقد و اقساط 
٧۵٠ م 

٠٩٣٥٣٥٢١٤٠٢
٩٥٢٩٧٦٥٣/ ف

صارم� 
١٢۵متر- مجموعه آبی 

کارواش- کافی شاپ 
قرارداد  محضرى

 برج رونيا
نارون ٠٩١٢٦١٧٢٥٣٢

٩٥٢٩٥٣٨٥/ پ

ثمانه
١٣۵ متر ٣ خواب صفر فول امکانات

٠٩٣٦٧١٧٣٧١١
٩٥٢٩٣٠٤٨/ ف

٤ واحد آپارتمان در ٤ طبقه 
١٢٣ متر، ٢ خواب صفر فول سنددار 
مجلسی  ميليارد  یک  یکجا  بطور  ملکی 

٠٩١٥١٢٠٤٦٣٠- ابوذر
٩٥٢٧٠٦٠٠/ م

رحمانيه 
ساخت و متریال احمدآباد 

١٢۵متر صفر
فقط مشکل پسندان تماس 

بگيرند 
فقط نقد، لطفا بدون واسطه 

٠٩١٥٧١٥٤٠٠٦
٩٥٢٩١٩٩٣/ ق

قاض� ٣ 
١٢٠متر طبقه پنجم 

٢خواب 
فوق العاده خوش نقشه 

نورگير عالی 
فقط خریداران واقعی 

تماس بگيرند 
نقد ۵٠ درصد معاوضه 

لطفا بدون واسطه 
٠٩١٥٥٠٨٣٣٤٠

٩٥٢٩١٩٧٨/ ق

هاشميه ١٠ 
 ١٨٠ متر، فول امکانات ، جنوبی، 

نقشه و قيمت استثنایی 
کریمی ٠٩٣٦١٤٧٩٣٧٦ 

٩٥٢٩٥٨٧١/ ب

3وثر شمال�
١۵۵متر- ٣خواب نوساز

 فول امکانات- قيمت استثنایی
٩٥٢٩٢٢١٨/ پبی واسطه ٠٩١٥٥٠٥٢٨٣٠

احمدآباد- قائم 
١٨٠متر، صفر، ملک ، ٢ممر، قابل 
معاوضه با واحد کوچکتر و ماشين

 بی واسطه  ٠٩١٥١٠١٠٥١١
٩٥٢٩٨٤٠٨/ ف

٣ �رضو
١۵٨متر صفر فول طبقه ۵ 

با دو پارکينگ اختصاصی۵۴٠م
بی واسطه  ٠٩١٥٣٢٢٤٠٠١

٩٥٢٩٤٧١٨/ ق

اقبال
١۵۵متر،٣خواب،۴سال،جنوبی

دوطرف نور،شيک و لوکس،٣٨۵م
بی واسطه ٠٩١٥٥١٠٧٤٢٣

٩٥٢٩٨٩٧٨/ پ

١٥٠متر لو3س به قيمت 
ا�رج،سيدرض�

بی واسطه ، شایان
٩٥٢٩٨٨٦٨/ ل   ٠٩١٥٥١٤٤٨٩٨

مل= آباد- گو�ا 
١۶۵ متر طبقه چهارم 

آسانسور زیر فی منطقه 
٩٥٢٩٦٥٧١/ ب٠٩١٥٩٩٦٢٧١٢

ابومسلم احمدآباد 
١۶٠متر ، طبقه اول

 ١١ سال ساخت، فول امکانات 
٩٥٢٩٨١٠٠/ ف٠٩١٥١١٣٥٣٥٩

سجاد- مل= آباد 
مترى   ٣۵٠ و   ٣٠٠ هاى  آپارتمان   
فوق لوکس صفر، الکچرى، بی واسطه 
فرمانيه     ٠٩١٥٩٥٩٩٣٠٠ 

٩٥٢٩٧٤٦٩/ ب

خر�د و فروش آپارتمان
١٠٠تا ١١٩متر

خر�د و فروش آپارتمان 
١٢٠تا ١4٩متر

 خر�د و فروش آپارتمان 
١5٠ متر به باال

٩٥١٧٠٥٠٤/پ

٩٥٢٩٥٥٧١/ق

٩٥٢٩٥٩٤٥/پ

٩٥٢٣٩٠٢٣/ ف٩٤٤١٠٥٦٥/ ف


