
چهارشنبه ١٥ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٠
٣٧

اجاره مغازه 
مجتمع تجار� نيLا

ميدان جانباز، طبقه اول
٩٥٢٩٨٩٧٠/ ر٠٩١٥٥٠٥٣٣٠٧

 �مل�L- تجار
در طبقه زیرین شهر شب

 بلوار سجاد- رهن و اجاره 
٩٥٢٩٠٣٠٦/ م٠٩١٥١١١٥٠٥٤

مغازه در بازار فردوس� ٢ 
در طالب

 به رهن و اجاره واگذار ميشود
٠٩٣٧٣١٢٤٢٩٧

٩٥٢٩٧٣٧٥/ ق

دفتر3ار حاشيه بلوار معلم
مجتمع  از   ٢ طبقه  ٨٠مترى  ٢واحد 
٣واحدى ، سراميک دیوارپوش شيک 

٠٩١٥٥٠٥٥٠٣٠رهن و اجاره
٩٥٢٨٦٨٣٠/ ل

 �دفتر ادار
خانواده  محترم  مشاوران  جهت   
واگذار  اجاره  به  دربلوارهاشميه 

 ٠٩١٥٥١٩٤٧٠٦می گردد
٩٥٢٩٩٩٣٦/ م

سالن صافLار� مهر 
با ۴٠ سال سابقه به رهن و اجاره 

داده می شود. پروین اعتصامی ١۶ 
پالک ٣١٧    ٠٩١٥١٠٨٠٨٧٦

٩٥٢٩٩٤٥٠/ ق

مغازه نبش صياد ٣٩
١٧ متر با ۵ متر حاشيه واگذار 

می شود
٠٩٣٩٥٨٢٦٠٠٣

٩٥٢٩٧٤٧٧/ ف

 �حاشيه پيروز
١۵ متر تجارى دائم موقعيت عالی 
فول ١٠م+ ٧۵٠ یا ٢٠م+ ۵٠٠

٠٩١٥٧٩١٨٢٧٢
٩٥٢٩٧٧١٣/ ف

قابل توجه 
پزشLان محترم

مجموعه ۶ واحدى و ۵٠متر 
تجارى،حاشيه هاشميه

به رهن و اجاره داده می شود
ناصرى ٠٩١٥٣٠٤٢٨٠٩ 

٣٨٨٤٥٠٠٠
٩٥٢٩١٧١٣/ پ

رستوران در حال 3ار رهن و 
اجاره 3يلومتر٤٥جاده فر�مان
ابتداى ورودى شهرک صنعتی کاویان 

٠٩١٥٣٢٣٥٨٠٠
٩٥٢٧٧٦٠١/ ق

رهن و اجاره مغازه و ز�رزمين
حاشيه بلوار فردوسی مغازه ۵۵ متر 
و  انبارى   ) متر   ٢٧٠ زیرزمين  و 

٠٩١٥٥١٣٨٨٧٦کارگاه)
٩٥٣٠٠٠١٨/ ل

مل< آباد 
١۶٠ متر - ٣ خواب - لوکس  

درب مستقل 
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٢ َملک

٩٥٣٠٠١٩٧/ ف

٩٥٢٥٣٩٤٥/ ف

مالLين محترم
 مغازه ها� بزرگ

به منظور توسعه شعب 
هایپرمارکتهاى زنجيره اى

  (( افق کوروش)) 
با بيش از  ۴٠٠ شعبه در کشور ، 
به تعدادى مغازه  ١۵٠ تا ۵٠٠ مترى 

همکف آماده یا درحال ساخت 
با تحویل حداکثر ۶ ماهه 

به صورت رهن و اجاره  ۵ساله 
درتمام مناطق مشهد

 بدون واسطه نيازمندیم
٠٩١٢٠٣٣٠٧٥٠  معظم

آشپزخانه با بيش از ٢٢ سال
بلوار  حاشيه  در  واقع  سابقه 
تجارى مصلی به رهن واجاره داده 

٠٩٣٦٧٨٦٤٢٢٧می شود
٩٥٢٩٧٣٦٥/ ف

رهن 3امل �ا رهن و اجاره 

 BLبازار رضا- هم 

٠٩٣٨٧٥٢٢٠٢٨
٩٥٢٩٧٥٥٧/ م

 طرقبه 
 اجاره ٢٠ مغازه همکف 
مقابل پارک پونه 
٠٩١٥٨٠٨٥٩٠٧ 

٩٥٢٩٣٠٦٢/ م

همBL با دسترس� اختصاص�
بلوار قاضی طباطبایی مناسب  به   
آموزشگاه  مطب،  کار،  دفتر  جهت 

٠٩١٢١٧٩٢٤٥١و... 
٩٥٢٩٦٠٦٢/ م

حاشيه 3و� د3ترا  
رهن و اجاره 

 زیر زمين لوکس به 
مساحت ١٠٠ متر با 

امکانات کامل 
 ٠٩١٥١٠٢٣٥٢٣

٩٥٢٩٩٩٦٦/ م

مغازه مناسب 
فورى جهت گيم نت فورى

 در محدوده حاشيه وکيل آباد 
صارمی، پيروزى، فکورى 
هفت تير ،صيادشيرازى 

دانشجو ،سيدرضی 
بلوار معلم، کوثر ... نيازمندیم .

(فقط حاشيه بلوار)
 ساعت تماس فقط ٨ صبح 

الی ١۴و ١۶ الی ١٨   

٠٩٣٣٨٣٠٣٦٤٢
٩٥٢٩٩٥١٨/ پ

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

٩٥٢٩٧٧١٥/ ر٠٩١٥١١٠٩٨٩١

شاند�ز 
ویال ،فول، شيک با ٢ استخر آب گرم و 
سردسرپوشيده، عکس ها در پروفایل

٩٥٢٧٤٣٤٥/ پ٠٩١٥١١٠١٧٦٣

٩٥٢٩٠٢٨٣/ پ

و�ال لو3س - شاند�ز 
مبلمان کامل  

اجاره روزانه و هفتگی 
٠٩٣٩١١٠٦٤٢٠

٩٥٢٧٦٠٩٢/ م

 سه راه فردوس� 
 باغ اجاره اى با تمام امکانات 

استخر، روزانه، هفتگی
زرگرانی ٠٩١٥٣١٥٣٣٧٨ 

شاند�ز 
باغ ویالى اجاره اى مجهز به مجموعه 

آبی سرپوشيده استخر آب گرم 
و جکوزى   ٠٩١٥٥٠٦٨٢٤٨

٩٥٢٥٦٢٧٦/ پ

 3ارآفر�ن
 مرکز معامالت کارخانجات

سوله- سالن- انبار
شهرک ها و مناطق صنعتی
 ٤-٣٥٤٢٠١٩٣

٩٥١٠٨٣٣١/ مهاشمی

�< مل< به متراژ ٢٢٠٠ متر 
سالن ١۶٠٠ متر ادارى ٢۵٠ متر

تن   ۵ جرثقيل  عدد   ٢ داراى   
و  تن   ۶٠ باسکول  و  تن   ١٠ و 
به  تلفن  گاز-  برق-  امتيازات 

اجاره داده می شود
 ٣٠٠ م رهن ۶ م  اجاره 

٠٩١٥١١٥١٤٤٢
٩٥٢٩٤٩١٠/ م

سالن - سوله - انبار
رهن و اجاره - جاده سنتو

٠٩١٥٢٠٤٠٨٣٤
٠٩١٥٣٠٠٠٨٣٤

٩٥١٧٥٤٦٠/ ف

 �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

٩٥٠٣١١٩٠/ خ

 سالن، سوله ،انبار
درشهرک هاى صنعتی

 و مناطق صنعتی
با٢٠سال تجربه

 ٠٩١٥٥٠١٤٤٨٣
٠٩١٥٧٠١٤٤٨٣

یوسفی

٩٥٢٠٠٢١٢/ پ

سوله -سالن -انبار
از ٨٠ متر تا ۴٠٠٠ متر

 ٠٩١٥١١٥٥١١٨
یاسر دادخدایی ٣٦٦٦٥١٥٤

�صنعت�، 3شاورز
   سوله، انبار، باغ، و�ال

 ٣٦٥١٧٦٥٦
٠٩١٥٥١٥٢٤٦٣

٩٥٠٨٤٥٤٠/ ف

اجاره �ا فروش
مرغدارى گوشتی و تخمگذار  
اتومات و دستی ، سالن جهت 

گاودارى ، شترمرغ ، بلدرچين  
مرغ بومی ، زمين کشاورزى  
استخر ماهی ، گلخانه ، زمين 

با مجوز مرغدارى و غيره 
در سراسر استان ، مدیریت جليلی
 ٠٩١٥٣٢١٣٨٤٧-٣٦٦٤٣١٢٩

٩٥٢٩٢٨١٨/ ل٠٩١٥٦١٦١٢٠٠

٦٧ متر 
آماده تحویل 
١٠٠ م نقد 

۶٠م وام مسکن
الباقی با اقساط 

٢۴ ماه
بلوار وحدت 

نزدیک حرم مطهر
٣٨٠٨٣٦١٣

٩٥٢٨٦٣٢٨/ ق

٩٥٢٩٩٢٠٧/ ف

 فروش فور� شهرt شهيد رجا��
حر ۵۶ (روبروى پارک) ٢ طبقه 

تکميل، زیرفی ۵٨ م بدون واسطه 
٠٩١٥٢٠٥٦٠١٢

٩٥٢٨٨٧٥٥/ ق

فروش�٥٠متر آپارتمان
 فقط باسند۶دانگ

۴نقد+١۴رهن+۴۵شرایط وام
 ٣٦٢٢٤٢٢٩-٠٩١٥٣١٠٩٦٦٢

�< واحد آپارتمان دو طبقه و نيم
با زیربنا ١۵٠متر در زمين ۶۵مترى 
باتمام امکانات توس ٨٧ نارنجيان ١۵

٠٩١٥٩٠٢١٧١٠آهنگی ۵
٩٥٢٩٦٥٩٥/ م

 �مجتمع مسLون� ٤واحد
نزدیک حرم به فروش می رسد 

٠٩٠١٠٧٠١٨١٧
٠٩١٥٩٠٢٣٢٥٥

٩٥٢٩٩٤٠١/ ف

 حاشيه اماميه٧٥
فازیک، ۵٠متر سندششدانگ

٣۵نقد+١۶وام+١۵رهن
٠٩١٥٥١٢٨٨٧٣-٣٦٢٢١٨٨٨ 

٩٥٢٩٩٣١١/ ق

جاده قد�م،3ال زر3ش
 حياط٨۵متربنا۶٠مترفی٧٠م

معاوضه باخودرو
 ٠٩١٥٥٢١٧٨٢٢

٩٥٢٩٨٨٧٥/ ق

قاسم آباد،فالح�١٦
۵۵مترنوسازفول بی نظير

٢۵رهن+٢۵هنگام سند+٧٠نقد
٣٥٢١٥٨٦٤-٠٩١٩٥٩١٨٩٥٨

٩٥١٧٢٧٦٦/ ق

ميدان امام حسين 
۶٠ متر طبقه همکف راه جدا 
با حياط اختصاصی فی ۵۵ م

٩٥٢٩٨١٠١/ ف٠٩١٥١٠٥٥٦٩٧

قاسم آباد
MDF ۶٠مترى همکف راه جدا

۶٠مترى تک واحدى ،ارمغان
٣٥٢٣٥٠٠٣-٠٩١٥٣١٥١٦١٨

٩٥٢٥٩٨٦٢/ ق

�ز�رزمين ٥٠ متر
درب مجزا كال ۴واحدى احمدآباد 

بين بهشت ۵و٧ فی ١۵٠
گرایلی ٠٩١٥٣١٠٨٦٢٤

٩٥٢٩٣٠٧٤/ ق

 ٦٠و٧٥مترآپارتمان
 فقط سند۶دانگ به ترتيب٢٠و ٣٠م 

نقد+۶٠م وام+٢٠م و٣٠م رهن
٣٦٢٠٤٢٠٨-٠٩٣٩٣١٠٩٦٦٢ 

٩٥٢٨٨٧٦٣/ ق

�فروش فور
 �آپارتمان ٥٥ متر
واقع در ابرار٨,٣ 

طبقه اول ، کف سراميک 
امتيازات مستقل با پارکينگ 

وکالت در محضر ۵۵ م
٠٩١٥٥٢٩٠١١٤

٩٥٢٩٠٥٤٧/ ف٣٥٢١٦٨٢٤

دانشجو  ١٧
٧۵ متر طبقه ٢ -٢١٢ م 

مهندس فرزان 
٠٩١٥٩٠٠٠١٠٣-٣٦٠٨٠٠٣١

٩٥٢٩٩٣٧٧/ ف

 جاده قد�م،3ال زر3ش
 حياط٧۵متر بنا۶٠متر فی۶٠م

معاوضه باخودرو
٠٩١٥٥٢١٧٨٢٢ 

٩٥٢٩٨٨٨٢/ ق

�صياد ٤٦-٧٥ متر
طبقه اول روى واحد همکف ،سراميک 

MDF ،درب برقی، فی ١۵٠ م
٩٥٢٩٩٧٥٣/ ر٠٩٣٩٤٤٢٨٢٨٠

پيروز� ٧٢، ٧٥ متر طبقه ٢ 
پارکت MDF کاغذ ١٢ واحدى 

واحد رو به نور ١۵٠ م 
٠٩١٥٧١٥٥٢٧٢

٩٥٢٩٩٨٠٥/ ف

٩٥٢٩٦٢٣٩/ ط

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

٧۵مترى وکالتی.فی۵٩م هرواحد
٠٩١٥١١٥٦٧٦٣-٣٢٧١٠٩٠١

فرامرز- بهاران 
٧٠ متر طبقه دوم سراميک اپن 

کابينت فلز کاغذ دیوارى فی ١۵٣م 
٠٩١٥٨٠٤٦٤٨٤ نيک بين

٩٥٢٩٩٢٣٧/ ف

حجاب-٧٥متر
طبقه دوم سراميکMDF کاغذپنل

انبارى پارکينگ٨٠نقد+۶٠وام
٠٩١٥١٠١١٥٨٩-٣٦٢٣١٧٩٠

٩٥٠٤٠٤٤٩/ ق

فروش استثنا�� - دالوران 
٧۵ متر، فول امکانات 

طبقه اول- بدون واسطه 
٠٩٠٣٧٩١٥٤٠٦

٩٥٢٩٥١٢٧/ پ

شر�عت� 
طبقه سوم، شش واحدى ،شمالی

 سند ششدانگ، نقدى + رهن + وام 
٩٥٢٩٩٩١٤/ ر٠٩١٥٤٤٢٢٦٣٦

قاسم آباد
آپارتمان شما را نقدا خریداریم.
٠٩١٥٣٠٦٩٧٣٣-٣٦٦٢٠٨٨٥

٩٥٢٧٢٧٦٩/ پ

�فروش فور
یک واحد آپارتمان ٧۵ مترى 

واقع در گلبهار دو خوابه
 کف سراميک 

شيشه هاى دو جداره 
به فروش می رسد

٠٩١٥٧٩٧٤٢٥٥
٩٥٣٠٠٠٤٤/ ر

آزاد� ١٠٧-گلر�ز �< 
فروش آپارتمان ٧۵متر 

طبقه اول با امکانات
 کولر گازى کاغذدیوارى 

 MDF آیفون تصویرى کابينت
دوخواب فی ٧۶م 

(۶٠م نقد +١۶ رهن ) 
٠٩١٥٩٠١٠٩٨٧

٩٥٢٩٩٣٠٧/ ف

٩٥١٢٨٦٨٢/ ق

قاسم آباد
آپارتمان نقدا خریداریم

٠٩٣٥٥٨٣٣٣٠٥-٣٦٦٣١١٠٢

 ٢٣ �ستار
(قانع ) 

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

٣٨٩٢٧٠٨٣
٠٩١٥٥١٤٠٨٣١ ميرى

٩٥٢٩٩٠٢٣/ ف

نزد�< حرم 
خرید و فروش آپارتمان

٣٢٢٥٤٤١٤-٠٩١٥١١٠٥١٢٧
٩٥١٥٠٤٨٨/ ق

قاسم آباد 
آپارتمان شما را نقدا خریداریم

٢-٣٥٢٣٤٤٤١    آتيه
٩٥٢٧٠٢٧٧/ ف

�٧٤ متر ٦ واحد
 تقاطع امير�ه و سجاد�ه 
فول امکانات ،قيمت ١٣۵ م 

وام و رهن ٠٩١٥٢٠٤٤٠٠١
٩٥٢٩٩٦٢٩/ ر

صياد٢٣
٧۵متر طبقه اول ٨واحدى 
۵۵نقد+ ۶٠وام+ ۴٠رهن

٣٨٦٨٢٣٠٠-٠٩١٥٣٠٧٤٢٧٤
٩٥٢٩٩٦٤٣/ ق

٧٩ متر
٢ خواب

بلوار وحدت
٩٠ م نقد 

الباقی در٣٠قسط
۶ ميليون تومانی 

٣٨٠٨٣٦١٣
٩٥٢٨٦٣١٩/ ق

٩٥٢٢٠٠٥٣/ ق

 قاسم آباد
الهيه

۶٠متر                     ١٠۵م
۶۵متر       ۵٨م+۶٠وام
٧٢متر                    ١١٧م
٧۶متر                     ١٢٣م
٧۵+١٠٠متر حياط    ١۴۵م
٧۵متر فول          ١۴٠م
٨٠متر لوکس     ١۵٠م
٩۶متر                     ١۴٨م
١٠٠متر فول      ٢٠٠م
١٠۵متر فول      ٢١٠م
١١۵متر                ٢١٨م
١۵٢مترفول       ٢٧٣م
آپارتمان نقدا خریداریم

ميثاق - مجيدیه٣/٢یعقوبی
٣٦٦٣٩٢٤٦

٠٩١٥٨٢٤٤٢٧٧

 اوا�ل جانباز 
 ٧۵مترى استثنایی بسيار خوش نقشه 

اکازیون ٢ عدد پارکينگ ١٧٠م
٩٥٣٠٠١٥٠/ ب٠٩١١٥٨٥٥٧٠٣ 

فروش فور� صياد١٠
٧٠متر تميز شيک ١١٠م+١٨م 

وام مسکن بی واسطه
٠٩١٥٥١٩٢١٣٧

٩٥٢٩٩٤٠٤/ ق

امامت- طبقه سوم 
۴ سال ساخت، ٧۶متر فی ١٩٨م 

موارد مشابه 
شفيع زاده ٠٩٣٥٥٨٩٤٥٩٢

٩٥٢٩٩٩٣١/ ف

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

١و٢و٣ خواب
شجاعی ٣٨٥٣٣٠٩٠

٩٥٢٨٢٦٤٠/م

 بهورز استثنا�� ٧٥متر 
 MDF سراميک  آسانسور  ٢خواب،   
کاغذ شيک ۵٧نقد +٣١رهن +۵٠وام 

٠٩٣٣٢٣٦٣١١٠ ۴%- گرجی
٩٥٣٠٠٢٤٧/ م

خيابان آبLوه
٧۵ متر تک واحدى طبقه ٢ شيک 

١٨۵ م بی واسطه شيرین زاده

٩٥٢٩٩٨٧٩/ ر٣٧٢٩٩٢٤٧

دوبلLس ميدان حجاب
٨٠ متر سنددار طبقه ٣ تميز 

٢٠م رهن + ١١ وام + ۵۴ نقد
٠٩١٥٠٨٠٣٩٦٧

٩٥٢٩٦٣٩٣/ ر

الهيه -محمد�ه
٨۵ متر - فول - ٧۶ م نقد 

+٢۵ م رهن +۴٠ م وام
( بی واسطه ) ٠٩٣٠٩١٩٥٨٠١

٩٥١٧٩٤٧٦/ ف

آبLوه- تLتم 
٨۴ متر، طبقه ١، خوش نقشه و شيک 

تابان ٣٧٢٩٨٦٩٤
٩٥٢٩٦٢٤٥/ م٠٩١٥٣١٥٢٠٤٧

آپارتمان ٨٠متر
ملکی، سناباد ١

 خوش نقشه و شيک
 طبقه سوم، بدون آسانسور

  سرویس کامل 
٠٩١٥٣١٥٢٠٤٧
٣٧٢٩٨٦٩٤ تابان

٩٥٢٩٩٦٠٣/ ف

 مجيد�ه و الهيه
 ٨۵الی١۵٠متر سندآزاد و 

وام دار 
 ٣٥٢٣٤٠٠٩-٠٩١٥٩٠٠٠٠٨٦

٩٥٢٩١٥٤٢/ ق

امام رضا ٥٣ 
٨٧مترى فول امکانات، صفر 

٠٩١٥٥٠٠٣٩٣٣
٩٥٢٦٨٤٢٨/ ف

٩٥٢٦١٩١٤/ ف

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

٩٥٢٩٦٤٠٢/ پ

امام رضا، بهار 
فدائيان اسالم عدل خمينی  
خرید، فروش، رهن و اجاره
٠٩١٥٥١٥٢٥٧٥ کمالی

امامت ٤١
٨۴متر، همکف شمالی، لوکس
۴٠م رهن ۶٠م وام ١١٠نقد 

٠٩١٢٩٤٢٥٢٧٢
٩٥٢٩٧٩٣١/ ق

٨٥متر الهيه مجيد�ه٣
صفر. فول٩١م نقد+٣٠م 

رهن+ ۴٠م وام
٠٩٣٠٩١٩٥٨٠١ (بيواسطه)

٩٥٢٩٩٨٥٥/ ق

هنرستان - برt پور
٨۶ متر طبقه ٢ - پارکت هاى گلس 

آسانسور نما سنگ ٢٣٠ م بی واسطه
٩٥٢٩٩٣١٣/ ف٠٩١٥٣٠٧٢٩٢٦

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

شرایطی فی ١۶٠ م 
٠٩١٥١١٣٢٩٥٠

٩٥٢٩٨٣٨٣/ ر

الهيه اول رحمانيه
٨٩ الی١٠٠ درحال ساخت 
سازنده معتبر فقط٨٠م نقد

٠٩٣٠٩١٩٥٨٠١ (بيواسطه)
٩٥٢٩٩٩٤٩/ ق

�نزد�< قطار شهر
متراژهاى ٣۴ ، ۶٢ ، ٧٣ 

 ٩٠ ، ١٢٣ و ١٧٠
خوش نقشه  ، خوش مسير 

قائم مقام جنوبی ، حافظ 
هنرستان

٠٩١٠٥٦٠١٠٢٤
٩٥٢٩٩٥٧٥/ ل

 �فLور
٨۵ متر، اول، MDF، کاغذ

 بی واسطه، ١۶۵ م 
٩٥٢٩٠٩٣٣/ ف٠٩١٥١١٧١٧٥١

قاسم آباد- اند�شه 
MDF ٨۵ متر ،کاغذ ،سراميک

 توافقی  یا معاوضه با مسکن مهر 
شاندیز ٠٩١٥٣٢١٥٣٠٤

٩٥٢٩٩٦٢٤/ پ

هنرستان ٨٦ متر
طبقه اول تک واحدى کاغذ 
پارکت بی واسطه ٢٢٠ م 

٠٩٣٩٨١٢٥٠٠٢
٩٥٢٩٩٣٣٩/ ف

٨٦ متر
٢خواب

آماده تحویل
نزدیک حرم مطهر

١٩٩ م نقد 
الباقی در٢۴ ماه

اقساط 
٣٨٠٨٣٦١٣

٩٥٢٨٦٣٢٥/ ق

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

موقعيتی بی نظير 
٠٩١٥٢٠٧٧٧٢٠ 

مداح - کرمانی
٩٥٢٩٩١٤١/ ب

اقبال ٢١
٨٢متر- صفر- لوکس
٢٣٠م - بی واسطه 

٠٩٣٨٨١١٤٣٩٤
٩٥٢٩٤٦٢٢/ ق

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

٠٩١٥٨٩٥٧٣٠٣
٩٥٢٩٧٩١٥/ ق

سيد� قائم٢٢-٨٠متر
حاشيه١٠متر، پارکينگ، آسانسور 

وکالتی، هایگالس ، لوکس
٩٥٢٩١١١٣/ خ٠٩١٥٥٠٧٢٨٥٩

اول دانشجو
٩٣ متر همکف شمالی بسيار شيک

۶ سال فول ٢٢۵م بی واسطه
٠٩١٥٦٤١٤٨٤١

٩٥٢٩٩٩٧٣/ 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


