
پنجشنبه ٩ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٥
٣٧

آب�وه-سناباد 
 دوخوابه آسانسور ١۵-٩٠٠

یا ۵ميليون ١,١٠٠م
٩٥٢٩٠٩٥١/ م ٠٩٣٦٥٨٧٠٩٥٦

حاشيه فرامرز ٩٠متر 
مناسب جهت ادارى-تجارى-

مسکونی ٩٠م رهن کامل
٠٩٣٥٤٤٠٦٠٤٣ محسنی

٩٥٢٩٣٦٠٠/ ق

معلم ٦
٨٠ متر طبقه همکف 

 زوج جوان ۵ م + ٨٠٠ 
٠٩١٥٠٠٥٩٣٩٤

٩٥٢٩٣٨٠٦/ ل

بلوار عصمتيه ( ميثاق ٣٢) 
٩٠ مترى، ٣ خواب، شيک، طبقه سوم 
بدون آسانسور ٢۵ ميليون رهن کامل  

٩٥٢٨٧٣٦٣/ ب٠٩٣٩٠٩٣٩٢٩٨ 

 فارغ التحصيالن ١٦
 ١٣۵متر

یک سال ساخت 
فول، بی واسطه 

٠٩٣٨٧٩٩٤٧١٦ 
مداح - فالح

٩٥٢٩٣٣٧٧/ ب

و�يل آباد ٣٤ (چراغچ�)
١٣٠ متر سراميک mdf تک واحدى 

٧۵ م رهن کامل بدون واسطه 
٠٩١٢٨٦٣٦٠٢٠

٩٥٢٩٤١٠٨/ ف

اوا5ل اقبال-١٢٠متر
فول،بسيار شيک،پارکينگ مجزا 

بدون مالک،بی واسطه،۶٠م+٢٠٠ 
 ٠٩٣٣٠٥٦٥٠٠٦

٩٥٢٩٣٢١٥/ پ

آپارتمان ٢ خوابه 
١٤٠ متر 

 در حاشيه بلوار سجاد 
(نزدیک به چهارراه بزرگمهر) طبقه 
سوم با پارکينگ، آشپزخانه اپن و 
سراميک و  دیوارى  کاغذ   ،MDF

 بدون واسطه
٠٩١٥٢١٥٨٢٠٦

٩٥٢٩٢٤٩٢/ ر

فرامرز ٢٥
١۴٠ متر صفر فول امکانات ١٠م 
+ ٢,۴۵٠م ٠٩١٥٥٠٠٠٥٤٧

٩٥٢٩٢٤٨٦/ ف

٨٥م رهن �امل
آپارتمان ١۵٠ مترى، سجاد،نيلوفر،طبقه
 دوم، کف سراميک  MDF، نقاشی، بدون

    ٠٩١٥٣١٥٦٤٦٧آسانسور 
٩٥٢٩٢٦٢٧/ م

 جالل 
 ١٧۵متر، فول، ٣خواب 

١٠م رهن 
١,٨٠٠ اجاره 

٠٩٣٣٧١٤٥٦٤٥ 
مداح - اسکندرى

٩٥٢٩٣٣٧٩/ ب

ملC آباد 
١٧٠ متر ۴ خواب شيک رهن کامل 

٠٩١٥٠٧٠١٠٠٢ َملک
٩٥٢٩٤٤٦٧/ ف

اوا5ل هاشميه
٢٣٠متر،نوساز،۴خواب
البی ،مستر،نورگيرعالی

لوکس،١۵٠م رهن 
١/٨٠٠م اجاره تبدیل

بی واسطه
٠٩٣٣١٤٠٧٧٩٧

٩٥٢٩٣٠٤٢/ پ

راهنما5� ١٢ 
آپارتمان ١۶٠ متر، ٢ خوابه

 ۵ م ١۵٠٠ م ٣٧٦٨٩٦٠٣
٩٥٢٨٦١٤٤/ ف٠٩٣٨٤٦٩١٣٢٣

سيد رض�
سه خواب ، فول ، طبقه ٢  

۵ م رهن + ٢ م اجاره
٩٥٢٩١٧٨٤/ ل٣٨٩٣٢٥١٤

صياد٢٣
١۶۵متر تک واحدى نوساز 
آسانسور طبقه۵ هاى گلس 

سوپرلوکس پکيج رادیاتور کوچه 
٢٠مترى پارکينگ اختصاصی

١٠م+١,٨۵ اجاره
 بی واسطه 

٣٨٦٨٢٣٠٠-٠٩١٥١٠٨٥٢٥٩
٩٥٢٩٢٤٢٤/ ق

هاشميه ١٢ 
 ١٨٠مترى آسانسور چيلر چوب، مستر
 جکوزى سونا بی واسطه ۴۵م با ۵٠٠,٢

٩٥٢٨٩٥١٥/ م٣٨٨٢٤٠٩٠

فرهنگ سروش
١۵۵متر٢٠م رهن٢.٣٠٠ 

بيواسطه
٩٥٢٩٢٦١٥/ ق٠٩١٥٩١٦٥٠١٢

تقاطع دانشجو،معلم٥١
٣ خوابه ، طبقه اول ، ١٨٠ مترى با 
تمام امکانات ٢۵ م رهن ١/۵ م اجاره
٣٨٦٨٤٦٠٧-٠٩١٥٣٠٢٩٩٦٣

٩٥٢٩٣٦٣١/ ل

 به م�ان� جهت مر�ز اقامت�
ميان مدت ( کمپ درمان اعتياد) با مجوز 
سازمان بهزیستی ترجيحا جاده سيمان 

 ٠٩٣٠٦٣٥٢٦٥٣نيازمندیم
٩٥٢٩٠٩٧٤/ م

فرصت طال5�
مغازه اى در موقعيت خوب 

حرم مطهر رهن واجاره،رهن کامل
٠٩١٥١١٠٧٧٥٢

٩٥٢٩٤٤٩٩/ ق

خيابان امام رضا  
 یکباب مغازه بصورت رهن و اجاره 
واگذار پيشنهادى  قيمت  باالترین  به 

٣٨٥٩٦٤٤١  می شود 
٩٥٢٩١٠١١/ م

٩٥٢٩٤٢٩٣/ ف

دفتر�ار 
چهارراه دانشجو 

ميرى ٠٩١٥٥٠٥٣٥١٢

 ١٨متر واحد تجار� 
 مجتمع عدالت پنج راه رهن و 
اجاره داده می شود ٢م +۶٠٠

٩٥٢٨٥٩٤٦/ م٠٩٣٥٧٦٤٢٠٠٠ 

ملC آباد- گو5ا 
۴۵ متر ١خواب همکف 
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٩ َملک

٩٥٢٩٤٤٦٨/ ف

حاشيه بلوار معلم
٧٠ متر زیرزمين بازسازى شده جهت 

موسسات محضر کارگزارى بيمه و
 آموزشگاهها ٣٦٠٧٧٣٤٨

٩٥٢٨٨٢١٠/ ف

ملC آباد- خيام ٣-دربست
تجارى موقت ۴۵٠متر هفت اتاق در 

٢طبقه پارکت سراميک -۶م اجاره
٠٩٣٦٨٤٩٦٣٢٧

٩٥٢٨٩٠٧٤/ پ

شيراز� ٩ مهمانپذیر ٣ ستاره ممتاز
خریدارى  تازه  وسایل  تمام  نوساز، 
اجاره داده  به  به مدت ٢ سال  شده، 

٠٩٠٢٦٦٢٠٠٢٠می شود  
٩٥٢٩٣٥٤٢/ ف

نيازمند C5 سالن 
١٠٠ تا١۵٠ مترى تميز 

در محدوده بلوار پيروزى 
و فکورى داراى آب ، برق 

گاز تلفن می باشيم
٠٩٠٢٥٠٢٦٨٨٧

٩٥٢٩٤٣٥٩/ ف

 مطب د�تر جهت اجاره
١۵٠متر حاشيه شاهد

جنب داروخانه
٩٥٢٩٤٢٠٦/ ق ٠٩٣٣٨٣٠٩٣٣٠

٦٠متر مغازه تجار� 
ابتدا� دانشجو  

٠٩٣٨٢٠٢٦٨٩٥
٩٥٢٩٣٩٦٣/ ق

C5 باب مغازه 
در  مترمربع،   ٢٠ مساحت  به 
سه  بين   ، دکترا  کوى  حاشيه 
راه ادبيات و چهارراه دکترا به 

رهن و اجاره داده می شود 
قيمت: ٣٠٠ اجاره + ۵ م رهن 

٠٩١٥١٠٠٢٦٥٩
٩٥٢٩٣٦٧٦/ م

 مغازه تجار� ٧٠متر� با ٧٠متر
 زیرزمين مستقل و درب جدا به رهن 
و اجاره داده می شود گازشرقی نبش 

 ٠٩١٥٥٠٥١٤٢٨مقداد ١۴ 
٩٥٢٩١٩٣٩/ آ

 C5 باب مغازه حدود ٤٠متر
 بلوار پيروزى دورميدان حکمت 
۵ميليون اجاره ٢٠ميليون رهن

٩٥٢٩٤٠٦٨/ م٠٩١٥٣١٣١٨٠٥ 

١٢٠٠متر ساختمان
جهت مراکزى ادارى، تجارى، 
آموزشی در ۶ سقف همراه 
با پارکينگ ایده آل حاشيه 
پيروزى و جنب فضاى سبز 

رهن کامل

٠٩١٥٩١٤٥٨٥٤
٩٥٢٩٤٣٧٢/ م

فروش امتياز
 برند رستوران اجاره ا�

و کليه لوازمات 
در حاشيه وکيل آباد با درآمد باال 

و ۶ سال سابقه درخشان 
متراژ ٢ طبقه ۴٨٠ متر

فی ۵٠٠ م

٠٩٣٣٦٢٣٢٤٩٧
٩٥٢٩١٠٢٧/ ف

٤٢ متر تجار� 
معلم ٧٢ ، سنگ، سرویس، بالکن 

(دادگر) رهن و اجاره 
٩٥٢٩٢٥٦١/ م٠٩١٥٩٢٥٩٢١٩

 رهن و اجاره
 چند آپارتمان تجار� دائم

و  فلسطين  بلوار  حاشيه  در  واقع 
یک آپارتمان مسکونی حاشيه پارک 
نيلوفر به رهن و اجاره داده می شود.

٣٧٦١٥١٩١
 ٠٩١٥٥١١٩٤٢٦

٩٥٢٨٩٠٩٢/ م

Cانبار �اربر� صنعت� سب
١٠٠٠ متر سوله با امکانات 

بهداشتی- ۵٢٠٠ متر فضاى باز 
١٠٠ متر استخر
٢٠٠ متر ادارى
 ۵٠ متر نگهبانی

 آب ، برق ، گاز ، ٣ خط تلفن 
بلوار ميامی ، مهدى آباد ١١ 

٠٩١٥١١٥٦٢٩٥
٩٥٢٩٢٢٥٥/ ل

 C5 باب مغازه مرغ بر5ان
 در بلوار پيروزى دور ميدان حکمت با 

کليه وسایل به اجاره داده می شود
٩٥٢٩٤٠٧٥/ م ٠٩١٥٣١٣١٨٠٥

C5 دهنه حدود ٢٥ متر 
در کلينيک تخصصی اتومبيل محدوده 
کالج  ترمز  جلوبندى  جهت  فرامرز 

٠٩١٥٣٢٢٣٦٧٨گيربکس 
٩٥٢٩٣٩٠٧/ ف

هاشميه 
فست فود در حال کار با کليه 

لوازم واگذار می شود.بی واسطه
٠٩١٢٨٣٩١٧٠٠

٩٥٢٨٩٠٩٩/ پ

 ١١متر مغازه
 تجارى دائم 

حاشيه بلوار اندیشه 
جنب نمایشگاه علی

 ٠٩١٥١١١٠١٣١
٩٥٢٩٤١٨٣/ ق

C5 باب واحد تجار� 
اجاره  به  شرق  الماس  مجتمع  در 
داده می شود همراه بالکن پشت 

٠٩١٥٥٢٠٥٩٣٢آبنما 
٩٥٢٩٣٥٤٩/ ف

 طرقبه 
 اجاره - بلند مدت زیر زمين 
١٠٠٠- هزار متر تجارى 

مقابل بانک پونه 
٠٩١٥٨٠٨٥٩٠٧ 

٩٥٢٩٣٠٥٠/ م

عبدالمطلب ١٥- 5اس ١٦ 
چهارراه اول- سرنبش مغازه ٣٠متر، 

مناسب آرایشگاه زنانه ٢٠م رهن 
٠٩٣٩٥٥٥٠٧٥٨

٩٥٢٩٠٣٢٤/ ف

 به م�ان� جهت مر�ز اقامت�
ميان مدت ( کمپ درمان اعتياد) با مجوز 
سازمان بهزیستی ترجيحا جاده سيمان 

 ٠٩٣٠٦٣٥٢٦٥٣نيازمندیم
٩٥٢٩٠٩٨٥/ م

رهن و اجاره ٢٨٠ متر
١/۵ طبقه + تراس مناسب فست 
فود فول ورودى هتل بزرگ طرقبه

قابل تبدیل ٠٩١٥٣٠٣٧٢٨٢
٩٥٢٩٤٣٧٣/ پ

حاشيه 
و�يل آباد

۵٠٠متر،دونبش،تجارى
مناسب نمایندگی ها 

بدون واسطه
٠٩١٥٢٤٠٦٠٢٣

٩٥٢٩١٠١٥/ پ

٩٥١٩٢٥٥٦/ ق

Cباغ و5ال� شي 
 ویالى مبله،استخر،سونا،جکوزى 
کليه امکانات رفاهی و سرگرمی

٠٩١٥١٥٧٣٠٠٥

٩٥٢٩٠٢٨٣/ پ

و5ال لو�س - شاند5ز 
مبلمان کامل  

اجاره روزانه و هفتگی 
٠٩٣٩١١٠٦٤٢٠

 sطوس ٣٣ بعد از �ش
 سالن ٢٠٠متر جهت رهن و اجاره

 ٠٩١٥٣١٢٧٧٥٤
٩٥٢٩٤٠٧٩/ ممحمد دهقان نيرى

�ارگاه� به متراژ 
١٠٠٠ مترزمين 
و ۴٠٠ متر بنا با برق قوى 

٢۵٠کيلووات، جهت ریخته گرى و 
یا مشاغلی که نياز به برق باال دارند 
شود  می  داده  اجاره  و  رهن  به 

نزدیک به شهر و موقعيت عالی، 
کيلومتر ۴ جاده کالت 

٩٥٢٨٩٦٣١/ م٠٩١٥٣٠٦٦٤٤٣

٩٥٢٩٣٢٢٧/ ف

سالن 
بهداشت�
اجاره اى

٠٩١٥١١٦١٨٧٦

سوله به متراژ ٣٠٠ متر 
ارتفاع ۶ متر برق ٣ فاز گاز صنعتی، 
شهرک  آخر  نورى  صنعتی  شهرک 

حجت  ٠٩١٥٥٠٥١٠٦٣
٩٥٢٨٩٨٥٩/ ف

٩٥١٤٣٦٣٥/ خ

 سالن، سوله ،انبار
درشهرک هاى صنعتی

 و مناطق صنعتی
با٢٠سال تجربه

 ٠٩١٥٥٠١٤٤٨٣
یوسفی٠٩١٥٧٠١٤٤٨٣

بلوار رسالت 
 ١٠٠٠ بهداشتی  تمام  توليدى  سالن 
زیست  محيط  و  بهداشت  مجوز  با  متر 

٠٩١٥٩١٥١٩٦٧
٩٥٢٩٢١٠١/ ف

نيازمند C5 سوله 
١٥٠ تا ٢٠٠ متر 

تميز در محدوده
 شهرک تقویه و بلوار 

آزادى داراى آب، برق، گاز، 
تلفن می باشيم 

٠٩٠٢٥٠٢٦٨٨٧
٩٥٢٩٤٣٥٠/ ف

٦٤٫٥متر C5 خوابه تمام فول 
طبقه اول قيمت ١٣۶م 

قاسم آباد رفيعی ۵ مجتمع فجر٣
٠٩١٥١٠٥٦٠١٤

٩٥٢٩٣٦٩٨/ ق

ميدان نما5شگاه
۵۵ متر شيک یوسفيه ٨,٨ 

وکالتی، طبقه سوم، سراميک، ٣٨ م
٠٩١٥١٦٧٠٧٨٣

٩٥٢٩٣٩٧٤/ ر

به C5 واحد آپارتمان ٥٠متر 
  MDF گلبهار سند آزاد کابينت

کف سنگ فی ۴٠م 
٠٩١٥٨٨١٠٠٤٧

٩٥٢٩٢٣٥٢/ ف

آپارتمان ٥٥متر�
آزادى ٨٣ مجاور بيمارستان 

رضوى طبقه ٢فی ۵٠م
٠٩١٥٩٢٣٤٠٢٢

٩٥٢٩٣٦٢٥/ ق

آپارتمان قولنامه ا� 
۶٨ متر حد فاصل ميدان الماس 

شرق و خين عرب طبقه ٣
٠٩١٥١١٨١٥٤٤

٩٥٢٩٣٩٨٦/ ف

٩٥١٧٢٧٥٦/ ق

قاسم آباد،فالح�١٦
۵۵مترنوساز فول بی نظير

٢۵رهن+٢۵هنگام سند+٧٠نقد
٣٥٢١٩٨٦٤-٠٩١٩٥٩١٨٩٥٨

الهيه ٢٥ 
مجتمع سامان یک، ۵٠ مترى، 

 MDF ،طبقه اول، کف سراميک
تراس، آماده گرفتن سند،

 ۴۵ م، ١٢ م رهن+ ٣٣ م نقد 

٠٩١٥٥٢٠٧٠٢٦
٩٥٢٩٢٤٧٨/ ف

قاسم آباد - رستگار� 
۵٠مترى فاز ٣ طبقه اول ١۶م نقد 
+ ١۴م شرایط رهن + ۴۵ م وام 

٠٩١٥٣٠٩٤٤١٠-٣٦٢١٤٣٠٤
٩٥٢٨٩٠٣٨/ ق

 Cمال ميليون   ٢٢ با   )
آپارتمان سنددار شو5د ) 

۵٠ مترى - همکف 
 فاز یک خانه سازى 

قاسم آباد
 ۴٠ م وام مسکن

 +١۵ م رهن +٢٢ م نقد

٠٩١٥٥٠٨٨٢٥٤
٩٥٢٩١١٨٤/ ف

شهيد �ر5م� 
۵۵متر، طبقه اول ۵٨م 

٩٥٢٩١١٠٣/ ف٠٩٣٩٩٢٦٩٦٣٤

قاسم آباد 
٧۵متر، طبقه چهارم، شيک، ١١٠م 

کاوش ٠٩١٥٨٢٣٠٨٢٥
٩٥٢٨٥٤٤٩/ ف

قاسم آباد تقاطع اماميه و
حساب�-٧٥متر� طبقه ٢٫٥
٢۵ م نقد +٢٢ م رهن +۶٠ م وام

٩٥٢٨٦٤٨٢/ ف٠٩١٥٢٠٢٨٥٠٠

قاسم آباد 
آپارتمان شما را نقدا خریداریم

٢-٣٥٢٣٤٤٤١    آتيه
٩٥٢٧٠٢٧٧/ ف

�وثر شمال� ٢٦
١٢٢متر ٣ خواب کم واحد.طبقه ٣ 
١١سال ساخت بازسازى،فی ٢٧٠م
٠٩١٥٣١٥٢٣٠٠

٩٥٢٩٤١٩٢/ پ

گلبهار
مسکن مهر خریدو فروش در 
سریعترین وقت به دلخواه  

ساالرى ٠٩١٥٩١٠٧٧٣٧
٩٥٢٩١٠٥٧/ ف

٩٥١٢٨٦٨٢/ ق

قاسم آباد
آپارتمان نقدا خریداریم

٠٩٣٥٥٨٣٣٣٠٥-٣٦٦٣١١٠٢

قاسم آباد
آپارتمان شما را نقدا خریداریم.
٠٩١٥٣٠٦٩٧٣٣-٣٦٦٢٠٨٨٥

٩٥٢٧٢٧٦٩/ پ

هنرستان 
٧۵ متر طبقه اول بی واسطه 

١٩٠م 
٩٥٢٩٤٢٧٠/ ف٠٩٣٩٠٠٧٩٧٠٦

نزدC5 حرم و خيابان امام رضا
خرید و فروش آپارتمان

١و٢و٣ خواب
شجاعی ٣٨٥٣٣٠٩٠

٩٥٢٨٢٦٤٠/م

اند5شه
مجتمع آفتاب نوساز
٧٩مترطبقه۴

فول امکانات 
١٠۴نقد+٢۵وام٧%

٩٥١٨٤٥١٥/ ق٠٩١٥١٠٤٥٢٥٥

حاشيه فالح� ٣٩
واحد ٧۵ مترى آماده تحویل 
ادارى مسکونی فی ١٠٠م ت

٩٥٢٩٤٤٩٥/ پ٠٩١٥٥٠٩٤٩٥٨

آپارتمان 
٧٥ متر� 

 MDF ،شيک، سراميک
رسالت 

محدوده تامين اجتماعی
 شعبه ۶ 

٠٩٣٧١٣٢٥٥٤٥
٩٥٢٩٤٣٢٦/ ف

صياد شيراز�
خرید و فروش ٣ روز

 رهن و اجاره ١ روز - َمِلک
٣٨٩٣٩٦٢٦-٠٩٣٩٥٨٢٦٠٠٣

٩٥٢٧١١٣٢/ ف

٧٥ متر� فول ام�انات 
طبقه دوم سرافراز ١٣ 

قولنامه اى فی ٩۵ م 
٩٥٢٩٣٥٧٠/ ف٠٩١٥٨٢٣٧٣٤٣

صياد ٥٣
٧۵متر طبقه اول سراميک 

MDF ١۴٠م 
٠٩١٥٩١٤٥٠٠٤-٣٨٦٤٢٦٨١

٩٥٢٩٣٥٤٥/ ف

٩٥٢٨٥٦٢٥/ ق

حاشيه اند5شه-٨٠متر
طبقه اول٣نبش نورگيراستثنایی پنل 
گازهود MDFترک١٠٠نقد+٣۵رهن

 ٠٩٣٥٥٨٣٣٣٠٥+وام%۴

آپارتمان ٧٥ متر� 
موقعيت عال�

دو خوابه شمالی سه طبقه
۵ واحد ایده آل براى زوجهاى جوان 

سند شش دانگ آماده ى وام 
محدوده دندانپزشکان ، معلم 

قيمت ١٧۵ م
٠٩٣٩٧١٥٢٣٢٣

٩٥٢٨٩٨٨٠/ ق

حساب�- شر5عت� 
٧۵مترى طبقه دوم ،١٣٣م 

کاوش ٠٩١٥٨٢٣٠٨٢٥
٩٥٢٨٥٤٢٦/ ف

قاسم آباد حاشيه اماميه 
٧۵مترى طبقه دوم تخليه ٣٨م 

نقد+٢۵ شرایط رهن + ۶٠م وام 
٠٩١٥٧١٥٦٦٤٥-٣٦٢١٧٨٧٤

٩٥٢٨٩٠١٧/ ق

الدن ١۵
٧۶مترى ، دو خواب 

آسانسور،گرمایش از کف 
پارکت،٣ عدد کولر گازى 
٣ سال ساخت ، فی ١٩٠
٠٩١٥٥١٧٤٣١٤

٩٥٢٩٤١٧٢/ پ

٧٢متر الهيه اقدسيه٣ 
۶واحدى۴١م نقد+٢۵م رهن

 + ۵٠م وام
٠٩٣٠٩١٩٥٨٠١ بيواسطه

٩٥٢٩٣٥١٦/ ق

گلبهار
 ابتداى شهر ٧۵متر استثنایی 

٢خواب خيلی شيک طبقه همکف 
٩٥٢٩١٢١٧/ ق٠٩٣٣٢٧١٧٨٤٤

قاسم آباد حجاب
٧٥ متر� طبقه ٢

بسيار شيک روبه آفتاب ٧۵ م نقد 
+۴۵ م وام٠٩١٠٥٦٥١٠٠٦

٩٥٢٨٦٤٩٧/ ف

احمدآباد 
بلوار رضا

٨٧ متر سه واحدى طبقه سوم 
بدون آسانسور داراى پارکينگ و 
انبارى، بازسازى شده کامل، تميز 

فی ٢٧٠م
٠٩١٥٣٠١١٣٦٦
٠٩١٥٩٠٤٧٦٣٦

٩٥٢٩٢٩٩٢/ ف

اقبال ٢١ 
 ٨ متر   ٨۵ امکانات،  فول   ۵ طبقه 
سال ١٩٨ م ٠٩٣٦٦٩٦٢٥٠٢

٩٥٢٨٩٦١٤/ ر

خر5د و فروش آپارتمان
فورى 

الهيه-مجيدیه-فالحی
زینلی ٠٩٣٥٣٦٨٦٨٦٦

٩٥١٧١٦٨٦/ ق

�وشش٥٤ (قائم٢١/١)
٨۵متر سند۶دانگ. پارکينگ 

١٣۵م. تخفيف جزئی پاى قولنامه
٠٩١٥٧٠٥٢٢٥٩

٩٥٢٩٤١٤٨/ ق

پا5دار� ٧- ٨٠ متر 
آسانسور  با   ۴ طبقه  ششدانگ  سند 
فی  بزرگ  محوطه  پارکينگ  انبارى 

١٧۵٠٩١٥١٢٣٦٩٠٤م
٩٥٢٩١٥٤٠/ ف

خر5د مس�ن 
مبادله وام مسکن ٨۵ ميليونی 

٠٩١٥٥٠٦٤٨٥٤
٩٥٢٩٣٦٩٤/ ف

مجتمع خليج فارس 
٨٠ مترى، فول امکانات، فی ١١۶ 
م (داراى ١٩ م وام اقساط ٢٣٠ 

٠٩١٥٦٦٠٤١٥٣هزار)  
٩٥٢٩٤٠٤٩/ ف

گلبهار، مس�ن مهر 
٨٢ متر، طبقه دوم با آسانسور، 

۴۵ م معاوضه با ماشين  
٩٥٢٩٤١٣٨/ ف٠٩١٥٥٠٥٤٧١٧

رهن و اجاره خانه

اجاره باغ و و5ال  rرهن و اجاره امال
تجار� وادار�

رهن و اجاره صنعت� و 
�شاورز�

 خر5د و فروش آپارتمان
تا 6٩ متر

خر5د و فروش آپارتمان 
٧٠ تا ٧٩ متر

خر5د و فروش آپارتمان
٨٠ تا ٨٩ متر

رهن و اجاره آپارتمان
١٢٠تا ١4٩متر

 رهن و اجاره آپارتمان 
١5٠ متر به باال

 قابل توجه شر�ت ها،درمانگاه ها 
آزما5شگاه ها،مشاغل بزرگ

 ۶۵٠متر تجارى دائم در ٢طبقه ٢ممر
 واقع در قاسم آباد،چهارراه مخابرات 

به رهن و اجاره داده می شود
٩٥٢٩١٥٨٥/ ق تاجيک٠٩١٥٨١٩٦١٨٠

٩٥٢٩٠٨٧٢/ ق


