
سه شنبه ١٤ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٩
٣٢

حاشيه 
و3يل آباد

٢۵٠متر تجارى دائم
مناسب برندهاى تجارى

فست فود و ...
١۵٠م رهن 

+ ٢١م اجاره 
 ٣٨٨٤٦٣٦٠

٠٩١٥٠٠٤٤٤٣٤
٩٥٢٩٨٥٧٦/ پ

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

٠٩٠٢٦٦٢٠٠٢٠می شود  
٩٥٢٩٣٥٤٢/ ف

الماس شرق مغازه طبقه ١+ 
با موقعيت اکازیون به رهن و 

اجاره واگذار می شود 
٠٩١٥١١٥٨٦٩٨

٩٥٢٩٧٢٦٩/ ف

خيام شمال� 
٢ واحد ١٠٠ و ١٣٠ مترى با تمام 

امکانات ٠٩١٥٣١٤٦١٤٣
٠٩١٥٣١٠٨٤٣٣

٩٥٢٨٠٩٣٦/ ف

 طرقبه 
 اجاره ٢٠٠٠ متر 
تجارى در ٧ طبقه
مقابل پارک پونه 

 ٠٩١٥٨٠٨٥٩٠٧
٩٥٢٩٣٠٠٨/ م

 �مغازه ٧٥ متر
تميز و شي= 

تمام سراميک و سنگ، 
جهت مواد غذایی و 

پروتئينی، بلوار هدایت، 
مقابل پارک حجاب  

٠٩٣٩٩٥٨٠١٣١
٩٥٢٩٨٦٠٢/ ف

�آپارتمان تجار
٧٨متر سجاد چهار راه بزرگمهر 
سارسل طبقه اول روبه خيابان

٠٩١٥١١٥٣٢٧٥
٩٥٢٩٥٤٩٤/ ق

 رهن و اجاره 
خيابان  مترى   ٩٠ تجارى  کار  دفتر   
و  رهن   ١٠ اتاقه   ٣ کوهسنگی٣٠- 

 ١,۶٠٠٠٩١٥١١٣٥١٣٤ اجاره
٩٥٢٩٨٢٦٩/ م

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

٢طبقه پارکت سراميک -۶م اجاره
٠٩٣٦٨٤٩٦٣٢٧

٩٥٢٨٩٠٧٤/ پ

حاشيه سجاد 
مجتمع پزشکان ٧٠ متر فول 
رهن کامل مطب یا دفتر کار 

٩٥٢٩٧٧١٥/ ر٠٩١٥١١٠٩٨٩١

٩٥٢٩٣٣٠٨/ م

حاشيه صارم�  
دفتر 3ار ١٠٠ متر همAL پار3ت

 

عاقبتی ٠٩١٥٥١٠٥٠٩٠ 

هاشميه 
فست فود در حال کار واگذار

 می شود بدون واسطه
٩٥٢٩٤٧٥٥/ پ٠٩١٥٥١١٧١٢٩

دفتر 3ار موقعيت عال� 
امور حقوقی  اى ترجيحا  اجاره  اتاق   ٢
با لوازم دفترى ١ م رهن ۵٠٠ اجاره 

٠٩١١٦٥٨٧٥٠٠پنجراه سناباد 
٩٥٢٩٨٤١٢/ م

هنرستان 
مغازه رهن و اجاره  

٠٩١٥١٢٤٥٦١٦
٩٥٢٩٨٨١٩/ ف

٩٥٢٩٨٧٠٥/ ف

دفتر3ار 
چهارراه دانشجو 

ميرى ٠٩١٥٥٠٥٣٥١٢

٩٥١٩٢٥٥٦/ ق

 باغ و�ال� شي=
 ویالى مبله،استخر،سونا،جکوزى 
کليه امکانات رفاهی و سرگرمی

٠٩١٥١٥٧٣٠٠٥

شاند�ز - ابراهيم آباد
باغ ویال با امکانات یک ساله

 اجاره داده می شود
٠٩٣٥١١٤٠٨٠٨

٩٥٢٩٤٧٩٠/ ف

٩٥٢٩٠٢٨٣/ پ

و�ال لو3س - شاند�ز 
مبلمان کامل  

اجاره روزانه و هفتگی 
٠٩٣٩١١٠٦٤٢٠

 �سالن اجاره ا
در شهرک صنعتی طوس زمين 
٢٠٠٠ متر زیربنا ١٠٠٠ متر 

٠٩١٥٧١٥٨١٠٠-٣٥٤٢٠٤٦٢
٩٥٢٩٥٢٧٧/ ف

به �= سوله بهداشت� 
با زیربنا حداقل ٢۵٠ متر 

نيازمندیم. 
٠٩٠٣٧٠٦٧٦٥٢

٩٥٢٩٨١٠٤/ ف

٩٥١٤٣٦٣٥/ خ

 سالن، سوله ،انبار
درشهرک هاى صنعتی

 و مناطق صنعتی
با٢٠سال تجربه

 ٠٩١٥٥٠١٤٤٨٣
یوسفی٠٩١٥٧٠١٤٤٨٣

آپارتمان 
۵۵ متر طبقه سوم ،سراميک 
MDF ،انبارى، کمد دیوارى  

بدون آسانسور و پارکينگ 
 ٢ سال ساخت ،

 بلوار دالوران، زیتون ٧
 پالک ١۶ فی ۶٣ م 

٩٥٢٩٨٢٦٣/ ف٠٩٩٠٤٢٦١٩٧٣

٦٧ متر 
آماده تحویل 
١٠٠ م نقد 

۶٠م وام مسکن
الباقی با اقساط 

٢۴ ماه
بلوار وحدت 

نزدیک حرم مطهر
٣٨٠٨٣٦١٣

٩٥٢٨٦٣٢٨/ ق

قاسم آباد- اماميه ٧٥
۵٠متر، طبقه سوم ۶۵م 

٠٩١٥٣٠٢٤١٤٥
٩٥٢٩٨٣٩١/ ف

قاسم آباد، اماميه 
 ،MDF ،۵٠ متر، طبقه اول، تک سرام
گاز روکار، نقاشی، تراس، سند دار، 

٩٥٢٩٩٠١٠/ فتخليه ۶٨ م    ٠٩١٥٠٠٨٩٢٠٠

قاسم آباد -۴۶ متر - ششدانگ
یک خواب ، تراس ، تميز ،طبقه دوم  
١٣ م نقد +١۵ م رهن +٣۵ م وام 
٠٩١٥٨٩٣٠٣٠٠-٣٦٢٢٥٩٤٩

٩٥٢٩٨١٣٤/ ف

 �راهنما�� ، ٦٥ متر
 یک خواب ، طبقه ٢ با تمام امکانات 

شيک و تميز مسکونی  یا دفتر کار
٠٩١٢١٤٠٧٩٣٥

٩٥٢٨٩٣٧١/ ف

مال=  ميليون   ٢٢ با   )
آپارتمان سنددار شو�د ) 

۵٠ مترى - همکف 
 فاز یک خانه سازى 

قاسم آباد
 ۴٠ م وام مسکن

 +١۵ م رهن +٢٢ م نقد

٠٩١٥٥٠٨٨٢٥٤
٩٥٢٩١١٨٤/ ف

اول اماميه 
 - متر  حياط٨٠   - همکف   - متر   ۶٧
فی   - فول  نيمه  شيک  و  تميز  خيلی 

١٢۵٠٩٣٧٨٠٩٧٩٥٩ م مقطوع 
٩٥٢٩٨٠٢٤/ ف

٥٨ متر� - �وسفيه ٩
قيمت ٣٧ م 

قابليت رهن تا ١۵ م 
٠٩٣٦٦٩١٣٥٥٦

٩٥٢٩٥٤٣٢/ ف

مجيد�ه 
آپارتمان ۶۵متر، فول امکانات 

۶٠م نقد + ۴۵م وام مسکن
٩٥٢٩٨٧٣٩/ ف٠٩١٥٣٢١٧٤٤١

٧٥ فروش �ا معاوضه تا ١٠٠
اول  طبقه   ۴ آموزگار   ،۴۶ آزادى   
فی  لوکس،  انبارى،  خوابه،  دو 

٠٩١٥٣١٧٤٧٧٩ ١٨۵ م 
٩٥٢٩٨١٤٢/ م

 ١٧شهر�ور- مقابل پروژه رشد
 ٧٢متر، همکف، دوخوابه، پکيج

 گاز روميزى، درب برقی، فول،١٩٠م
٩٥٢٩٥٧١٤/ م ٠٩١٥٣١٧١٣٣٠

٧٩ متر
٢ خواب

بلوار وحدت
٩٠ م نقد 

الباقی در٣٠قسط
۶ ميليون تومانی 

٣٨٠٨٣٦١٣
٩٥٢٨٦٣١٩/ ق

قاسم آباد
آپارتمان شما را نقدا خریداریم.
٠٩١٥٣٠٦٩٧٣٣-٣٦٦٢٠٨٨٥

٩٥٢٧٢٧٦٩/ پ

صياد ٥٥ دو خوابه 
٧٨ متر کاغذ انبار تراس ۶ دانگ 

پارکينگ در برقی ١٣٣ م 
٩٥٢٩٧٤٢٠/ ر٠٩٣٦٧٢٨٠٩٥٢

ا�تدا� الهيه
یک واحد آپارتمان ٧۶ متر 

سراميک MDF - ٩ سال ساخت
٩٥٢٩٦٠٠٠/ ف٠٩١٥٨١١٧٨٩٢

٩٥٢٩٦٢٣٩/ ط

�فروش فور
آزادى ١٠٧- گلریز١-٣واحدى،صفر 

٧۵مترى وکالتی.فی۵٩م هرواحد
٠٩١٥١١٥٦٧٦٣-٣٢٧١٠٩٠١

گلبهار
آپارتمان٧٠مترى طبقه٢با موقعيت 

مناسب حاشيه بلوار ٢۵ ميليون
٠٩١٥٠٥٢٤٠٩٠

٩٥٢٩٨٦١٨/ ق

 ٢٣ �ستار
(قانع ) 

٧٧متر، کاغذ، کولرگازى
 درب برقی طبقه ٢ قيمت ١۵٠م 

٣٨٩٢٧٠٨٣
٠٩١٥٥١٤٠٨٣١ ميرى

٩٥٢٩٩٠٢٣/ ف

٩٥١٢٨٦٨٢/ ق

قاسم آباد
آپارتمان نقدا خریداریم

٠٩٣٥٥٨٣٣٣٠٥-٣٦٦٣١١٠٢

نزد�= حرم و خيابان امام رضا
خرید و فروش آپارتمان

١و٢و٣ خواب
شجاعی ٣٨٥٣٣٠٩٠

٩٥٢٨٢٦٤٠/م

گلبهار
٧۵مترى، ٢خوابه، کاغذ، کابينت، 

پکيج، با موقعيت عالی فی:۴۶م
٠٩٣٩٦٥٠٧٥٧١

٩٥٢٩٨٦٨٢/ ق

صياد 
 MDF ،٧۵ متر، آسانسور

بی واسطه، ١۴٠ م 
٩٥٢٩٠٩٢٠/ ف٠٩١٥٢٤٥٣٥٠٩

٩٥٢٩٩١٤٦/ پ

هفت تير ١١ - ٧٠ متر 
 ٢ خواب طبقه ٣آسانسور سراميک 

MDF ١١٩م نقد + ٣۵م رهن 
١٨ م وام ٠٩٣٨٧٥٩٥١٩٩

معلم ٦٣
٧۵مترى سراميک MDF ١۵٠م 
٠٩١٥٨٠٠٤٤٦٢-٣٨٩١٦٤٣٤

٩٥٢٩٠٢٦٣/ ف

 حجاب
 ٧٢متر ، ٢خواب فول
٢واحدى طبقه دوم 

فی١٢٨م
٠٩١٥٥٢٤٩٩٣٢ 

٩٥٢٩٧٧١٧/ ق٣٦٢٢٣٢٦٢

٧٢متر اقدسيه٣ 
۶واحدى۴١م نقد+٢۵م رهن 

+۵٠م وام
٠٩٣٠٩١٩٥٨٠١ بيواسطه

٩٥٢٩٧٥٩٣/ ق

مقابل موج ها� خروشان 
٧٠مترى، امکانات کامل، فول  

MDF ،کف سراميک
٠٩١٥١٥٩٤٠٢٧

٩٥٢٩٨٧٥٠/ ف

قاسم آباد 
آپارتمان شما را نقدا خریداریم

٢-٣٥٢٣٤٤٤١    آتيه
٩٥٢٧٠٢٧٧/ ف

مجيد�ه ٣
٧۵ مترى ٧ سال ١٢۵ م طبقه ٢
٧٧ مترى ٧ سال ١٢٠ م طبقه ١ 
٧٣ مترى ٩ سال ١٠۵م طبقه ٣

بی واسطه 
٠٩١٠٥٠٠٤٩٥٩

٩٥٢٩٨٣٧٩/ ر

صدف١٦و١٨ (دوممر)
٧۵متر، ٢٢مترتراس+ حجاب 

سراميک، طبقه۴ بدون آسانسور
حسينی ٠٩١٥٦١٥٩٩٤١

٩٥٢٨٩٦٧٢/ ق

آپارتمان دو خوابه
طبقه همکف با حياط اختصاصی 

گلستان شرقی 
محمدى ٠٩١٥٧٩٩٠٦٤٤

٩٥٢٩٨٩٨٧/ ر

آپارتمان
طبقه اول حدودا ٧٠ متر 

٢خواب محدوده خيام 
موسوى قوچانی، مطهرى 

هنرور، عبدالمطلب، هدایت 
۶۵م نقدا خریداریم
٠٩١٥٣١١٦٨٧٩
٠٩١٥٤١١٦٨٧٩

٩٥٢٩٧٦٩٣/ ف

 ز�باشهر
 ٨٣متر، ٣ سال ساخت 
نرسيده به چهارراه اول 

موقعيتی بی نظير 
٠٩١٥٢٠٧٧٧٢٠ 

مداح - کرمانی
٩٥٢٩٩١٤١/ ب

فروش آپارتمان 
٨۵ مترى با تمام امکانات

 طبقه اول- ابتداى اندیشه 
٠٩١٥٥٥٩٧٠٣٤-٣٦٦٢٩٢٩٩

٩٥٢٩٦٠٨٦/ م

مجيد�ه- استثنا�� 
آپارتمان ٨۵ و ٩۵و ١٠٠مترى 

آماده - فول امکانات 
٠٩١٥٥٥٩٩٥٠٥-٣٥٣١٧٠٠٣

٩٥٠٩٠٥٩٩/ ف

٩٥٢٩٣٣١١/ م

فردوس� - ثمانه 
٨٥ متر همAL دو نبش (٢٨٠ م)

 

عاقبتی ٠٩١٥٥١٠٥٠٩٠ 

خر�د و فروش آپارتمان
فورى 

الهيه-مجيدیه-فالحی
زینلی ٠٩٣٥٣٦٨٦٨٦٦

٩٥١٧١٦٨٦/ ق

صارم� ٣٦ 
٨٠ مترى ، قيمت باورنکردنی 

بی واسطه
٣٨٨٤٤١٥٩-٠٩٣٠٧٧٩١٧٠٠

٩٥٢٩٨٤٣٩/ پ

سيد� قائم٢٢-٨٠متر
حاشيه١٠متر، پارکينگ، آسانسور 

وکالتی، هایگالس ، لوکس
٩٥٢٩١١١٣/ خ٠٩١٥٥٠٧٢٨٥٩

 �بلوار مطهر
�فروش فور

٨۵ متر دوخواب، سراميک، 
MDF، پارکينگ، انبارى، 

آسانسور، کولرگازى، کاغذ 
دیوارى، سردونبش، وکالتی 

فی ١٢٨م
٠٩١٥٦٠٠١٨٨٤

٩٥٢٩٨٣٢٢/ ف

حجاب ٨٠ متر
کف سراميک MDF ۵٠م نقد + 

٢۵م رهن + الباقی وام
٠٩٣٩٧١٠٢٣٩٨

٩٥٢٩٥٩٧٩/ ف

صياد ٣٤ نوساز- ١٠٠ ،٨٧ 
و ٨۵ مترى مجموعه ٢٢ واحدى 
مترى ٢,٩٠٠  ٠٩١٥١٥٩٣١٨٧

٠٩١٥١٢٤٨٤٧٨
٩٥٢٦٠٩٢٧/ ف

صياد٢٣-٨٥متر
خوش نقشه ،نورگير عالی

کم واحد،بی واسطه، فی١٧۵م
٠٩٣٧١١٩٦٤٧٧

٩٥٢٩٧٤٤٦/ پ

قاسم آباد 
۶٢متر                               ٩٠م
٧۵متر                           ١٠٠م
٧۵متر     ١١٠نقد+٣٠وام
٧۵متر                              ٩۵م
٧۵متر                          ١٢۵م
٧۵متر بازسازى         ١۴٠م
٧٧متر باآسانسور    ١۴٣م
٨۵متر    ١٢۵نقد+٢۵وام
٨۵متر                           ١۴٠م
٩٣متر فول                  ١٨۶م
٩۴متر                           ١۴۵م
١٠٠متر                       ١٧۵م
١٠۵متر فول             ٢٠٠م
١٣۵متر فول             ٢٧٠م

موارد مشابه،وام دار موجود است 
آپارتمان شما را نقدا خریداریم

نبش حسابی١٩هدیش
٠٩١٩٨٤٠٢٦٤٠ 
٠٩٣٧٠٥١٧٨٦٢

٩٥٢٧٥٤٣٥/ ق٣٥٢٣٤١٨٥

٩٥١٧٢٧٥٦/ ق

سجاد�ه٦مجتمع آرمس
٨٠متر٢خواب طبقه٢سندآزاد

فی ١١٣م
٣٥٢١٥٨٦٤-٠٩١٩٥٩١٨٩٥٨

٩٥٢٩٦٩٤٩/ ق

� فروش فور
آپارتمان٨۵متر طبقه اول،ميثاق

مجيدیه٩محمدیه٢سندآزاد
٠٩١٥٥١٤٤٨١٢ 

آپارتمان 
نزدیک  ١٠واحدى  ٢خواب  ٨٠مترى 
خودرو  با  معاوضه  یا  ١٠۵م  فی  حرم 

٩٥٢٩٣٤٠٥/ ف٠٩٠١٧٦٠٩٩٣٤

شهيد 3ر�م� ٨٣متر 
سند ششدانگ طبقه اول آسانسور 
پارکينگ انبارى فول امکانات ١۶٠م

٠٩١٥٨٩٥٧٣٠٣
٩٥٢٩٧٩١٥/ ق

آپارتمان طبقه اول - دانشجو
جنوبی ٨۵ متر ٢ خوابه- با پارکينگ  

انبارى - بی واسطه فی ١٨٠ م 
٣٨٩٣٧٣٧٢-٠٩١٥٥١٠٣٥٣١

٩٥٢٩٨٧٤٢/ ف

٨٦ متر
٢خواب

آماده تحویل
نزدیک حرم مطهر

١٩٩ م نقد 
الباقی در٢۴ ماه

اقساط 
٣٨٠٨٣٦١٣

٩٥٢٨٦٣٢٥/ ق

 ،�عباد
اول ا�ثارگران
٨٠ متر، دو خواب، انبارى، 
پارکينگ داراى سند و وام 

شرایطی فی ١۶٠ م 
٠٩١٥١١٣٢٩٥٠

٩٥٢٩٨٣٨٣/ ر

احمدآباد 
بلوار رضا

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

فی ٢٧٠م
٠٩١٥٥٠٨٩٧٢٧

پویش فر 
٩٥٢٩٢٩٩٢/ ف

٩٥٢٦١٩١٤/ ف

آپارتمان و منزل و�ال�� 
شما را در محدوده ابوطالب، 
عبدالمطلب و کریمی خریداریم
ریحانی  ٠٩١٥٩٧٥١٠١٩

اوا�ل جالل
٨١ متر 

٢٠۵م بی واسطه
٩٥٢٩٧٨١١/ ق٠٩١٥٩٢٦٨٢٥٦

فور� خر�دارم آپارتمان حدود
٨۵متر فول امکانات نوساز در محدوده 
هفت تير، دانشجو، فارغ التحصيالن، 
٠٩١٥٥١٤٨٩٦٥ دندانپزشکان 

٩٥٢٩٨٠٦٩/ ف

هفت تير-٨٥متر
طبقه دوم،سراميک،MDF ،کاغذ 
شيک و لوکس،فی١٩٠،بی واسطه
٠٩١٥٥١٠٧٤٢٣

٩٥٢٩٣١٥٨/ پ

�فروش فور
فلکه برق - خيابان فدائيان اسالم 
زیرفی  صفر  فول  متر   ٩١  -  ٢

منطقه ٠٩١٥٥١٦٢٥٦٥
٩٥٢٩٨١٠٩/ ف

قاسم آباد
  آپارتمان نقدا خر�دار�م

٣٦٢١٠٠٣٠-٠٩١٥٥٠٣٤٦٧٦
٩٥١٧٩٢٤٥/ پ

لذت خانه دار شدن
را باماتجربه 3نيد 
 ۶٠م نقد+وام+رهن

اوایل مجيدیه
٠٩١٥٣٠١٩٩٠٤ 

٣٥٢٣٩٩١٩افشين
٩٥٢٤٧٢٠٩/ ق

٩٥٢٩٢٧٠٥/ پ

مجيد�ه
آپارتمان هاى ٩٠تا ١۴٠مترى با وام 

۶٠م تا ٨٠م،مترى ١/٧٠٠ به باال 
٣٥٣١٥٨٠٥-٠٩٣٨١٨٥٩٨٨٤

آپارتمان فروش�  
 جانباز ٧ بين تالش ٩ و ١١ 

سند ششدانگ 
٩٥٢٩٣٥٩٥/ م٠٩١٥٥١٠٨٤٩٦ 

 جانباز ٧ طبقه دوم  
 جنوبی ، ٢ خواب 

کف سراميک، MDF، پنل کوبی، 
آسانسور، تراس، ۶٠ م وام 

مسکن، ١٢٢ ميليون نقد
 ٣٣ ميليون رهن ، ٩٨ متر مربع  

اميرى ٠٩١٥٣١٨٠٤٤٩
٩٥٢٩٨٧٥٥/ م

 الهيه
 خرید و فروش 

فورى
٣٥٣١٢٢٢٤کرامتی

٩٥٢٣٦٠٨١/ ق٠٩١٥١١١٦٧٠٤

اقبال ٩٦متر 
فول کف پارکت کاغذ دیوارى 

٢۵٠ ميليون 
پاژ  ٠٩٣٩٢٠٢٨٥٠٠

٩٥٢٩٨٥١٣/ ق

3وهسنگ�- بهشت� 
٩٠ متر ٢ سال ساخت طبقه ۴ 
فول امکانات (بدون واسطه) 

٠٩١٥٤١٥٩١٨١
٩٥٢٩٦٤٩١/ ف

الهيه
فروش آپارتمان هاى ٩٠ تا ١۵٠ 
امکانات  دار،  وام  لوکس،  متر 

٠٩١٥٦٢٢٢٤٢٦فول، صفر  
٩٥١٩٧٠٢٢/ ف

هفت تير - ارشاد 
٩٠متر طبقه پنجم یک سال 

ساخت فول امکانات بی واسطه 
٩٥٢٩٨٣٠٥/ ف٠٩١٥٨٦٩٨٠٥٤

اند�شه ٨٣-٩٧ متر 
اول فول ۶٠ م نقد+ ۶٠م 

شرایط وام + ٣۵ م شرایط رهن
٣٦٢١٠٠٣٠-٠٩١٥٥٠٣٤٦٧٦

٩٥٢٩٩٠٩٨/ پ

الهيه اول رحمانيه
٩٣ الی١٠٠درحال ساخت

٨٠م نقد+ رهن+ وام
٠٩٣٠٩١٩٥٨٠١ بيواسطه

٩٥٢٩٦٢٩٩/ ق

شر�عت�
آپارتمان ٩۵ متر فول امکانات

٠٩١٥٥١٠٣٨٢٨
٩٥٢٩٣٨٤٥/ ف

دانشجو ٣٤ 
٩٠ متر طبقه ۴ با آسانسور  
٠٩١٥٥٠٥٣٥١٢ ميرى

٩٥٢٩٨٦٩٧/ ف

صياد (ميدان خيام)
٩٢ متر ٢ خواب با آسانسور طبقه ١ 

بسيار شيک ٨ سال ساخت ١٩۵م
طهرانی ٠٩١٥٩١٥٣١١٥

٩٥٢٩٨٨٣٩/ پ

معلم
٩٠ متر ، صفر ، تک واحدى ، آسانسور 

خوش نقشه ، بدون واسطه
٠٩١٥٩١٥٩٣٨٣

٩٥٢٩٠٥١٥/ ل

اند�شه ٧
٩٠متر -صفر -فول- ٨واحدى 

٢خواب- طبقه سوم- ٢٠٣م
٠٩١٥٧٧٧١٠٠٨

٩٥٢٩٨٨١٤/ ق

اجاره باغ و و�ال

رهن و اجاره صنعت� و 
�3شاورز

 خر�د و فروش آپارتمان
تا 6٩ متر

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

٩٥٢٦٥٧٤٣/ م


