
شنبه ١٨ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٢
٣٦

قابل توجه
 tدفاتر امال 

رستوران ها و فست فودها 
نمایندگی هاى صوتی و تصویرى 

و برندهاى تجارى مغازه ٧٠٠ متر 
تجارى حاشيه کوى دکترا 

رهن و اجاره 
٠٩١٥٣١٤٩٠٠٠

٩٥٣٠٠٤١٨/ ف

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

٠٩١٥٥٠٥٥٠٣٠رهن و اجاره
٩٥٢٨٦٨٣٠/ ل

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

اجاره واگذار می شود 
٠٩١٥١١٥٨٦٩٨

٩٥٢٩٧٢٦٩/ ف

دفتر 3ار تجار� دائم
صد متر با آسانسور فول امکانات 

نبش معلم ٢۶ مجتمع کسرا 
٠٩١٠١١٢٥١٤٢

٩٥٣٠١٤٤٧/ ف

انبار 3اربر� 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

 �مل�M- تجار
در طبقه زیرین شهر شب

 بلوار سجاد- رهن و اجاره 
٩٥٢٩٠٣٠٦/ م٠٩١٥١١١٥٠٥٤

حاشيه سجاد 
ساختمان نيلوفر 
فقط براى پزشکان و وکال 

آپارتمان ۶٠ مترى 
فوق العاده شيک رهن و اجاره 
٠٩٣٨٥٢٠١٦٧٠

٩٥٣٠١٥٥٩/ رگرایلی

امامت 
 �مغازه ٢٠متر

حاشيه 
رهن و اجاره 

٠٩١٥٤٢٤٩٥١٥ 
مداح -نواب

٩٥٣٠٢٥٢٩/ ب

مغازه نبش صياد ٣٩
١٧ متر با ۵ متر حاشيه واگذار 

می شود
٠٩٣٩٥٨٢٦٠٠٣

٩٥٢٩٧٤٧٧/ ف

به �< مغازه 
حدودا ١۵٠ متر جهت آشپزخانه 

نيازمندیم ٣٨٦٧٢٠٦٠
٩٥٣٠٠٤١٣/ ف٠٩١٥٦٠١١٢٣٢

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

٩٥٢٩٧٧١٥/ ر٠٩١٥١١٠٩٨٩١

گاراژ نصير 
تجارى  مغازه  دربند   ٣ داراى 
مجزا  گاز  کنتور  فاز،  سه  برق 
گاراژ  صحن  متر   ١٠٠ حدود 
تجارى  باز  فضاى  متر   ٢٠٠

رهن و اجاره داده می شود 
٠٩١٥٥٠٦٢٣٨٠

٩٥٢٩٩٧٣٠/ م٣٢٧٣١٩٨٦

 tدفتر 3ار مشتر
خيابان راهنمایی ٢٠ و ٢٢

 ٣,۵٠٠م+ ۴٠٠
٠٩١٥٥٢٥٤٦٠٨

٩٥٣٠١٥٠٢/ ف

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

٠٩١٥٧٩١٨٢٧٢
٩٥٢٩٧٧١٣/ ف

�مغازه ٥٠ متر
وکيل آباد ٣٩-١٠ م + ١,۴٠٠ م 

٠٩١٥١٥٩٤٣٣٦
٩٥٣٠٢١٨٨/ ف

دفتر 3ار 
ميدان راهنما��
٢٠ متر- ٢  اتاق- طبقه سوم 
ساختمان ادارى- حاشيه اصلی خيابان 

٢م + ۴٠٠ - اجاره 
تلگرام ٠٩٩٠٣٥٣٢١٥٥

٩٥٢٩٨٩٢٨/ م

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

٠٩١٥٣٢٣٥٨٠٠
٩٥٢٧٧٦٠١/ ق

مغازه با سابقه سوپر 
لبنيات� و ز�رزمين

حاشيه خيابان اصلی
٩٥٣٠١٣٩٠/ م ٠٩١٥٤٤٤٢٨١١

موقعيت 
عال� 

رهن و اجاره ملک تجارى 
(همراه با دکور) 

طبقه همکف برج سلمان 
٠٩١٥٣٠٠٩٥٢٤

٩٥٣٠٢٣٠٤/ ر

3يان سنتر ١ 
٢۵ متر دور وید اصلی ٧٠ م رهن 

یا قابل تبدیل ٣٨٨٣٠٠٠١
٩٥٢٩٢٤٥٧/ ف

٩٥٣٠٢٠١٠/ ف

دفتر3ار 
چهارراه دانشجو 

ميرى ٠٩١٥٥٠٥٣٥١٢

 �به �< مMان تجار
با متراژ حداقل ١٠٠متر مربع 

رهن و اجاره نيازمندیم.
٠٩٣٣٦٤١٩٢٦٠

٩٥٣٠٢٥٣٩/ پ

بلوار سجاد
مغازه تجارى ١٧ متر حامد جنوبی 
 + م   ١٠ جامی  پارک  محوطه 

١,٢٠٠٠٩٣٥١١٦٣٤٤٧م 
٩٥٣٠١٤٤٢/ ف

حاشيه احمدآباد
دفترکار ٢٢٠ مترى ١۵٠م رهن

٠٩١٥١١١٧٢٧٧
٩٥٣٠٢١١٢/ ق

ميدان نما�شگاه 
١۵٠ متر مغازه و زیرزمين جهت 

انبار توليدى پخش 
٠٩٣٦٠٠٧٦٢٩٦

٩٥٣٠٠٤٣٠/ ف

محدوده الماس شرق
ساختمانی در ٣ طبقه هر طبقه 

١١٠٠ متر با کليه امکانات 
مناسب جهت توليد و انبار 

(کامل یا مجزا)
به رهن و اجاره داده می شود

٠٩١٢٢٧١٨٢٤٢
٩٥٣٠١٥١٩/ ف

حاشيه بلوار استقالل
 �آپارتمان ها� ١١٠متر

٣٧٦٢٨٤٥٨ با امکانات کامل
٩٥٢٩٤٨٨٨/ ف٠٩٣٥٦٥٤٤٤٢٢

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

٠٩١٥٥١٣٨٨٧٦کارگاه)
٩٥٣٠٠٠١٨/ ل

انبار
عدل خمينی، ٧٠ متر 

سقف٣/۵٠ ، جهت مبلمان 
لوازم خانگی

کاشی و سراميک
  ١٢ م رهن +١/۶٠٠ اجاره
٠٩٣٥٣٣١٦٨٢٩

٩٥٢٩٨٣٧٢/ خ

 �Mمل
 �تجار

حدودا ١۴٠٠ متر تجارى دائم 
زیرزمين همکف با ارتفاع ۶ 
متر ٢ طبقه باالى همکف به 
صورت فلت ٢٠٠ م رهن + 

اجاره توافقی مناسب 
جهت شرکت ها نمایندگی ها 

و .... بدون واسطه 
ساعت تماس ١٩  الی ٢١

٠٩١٥٢٦١٢٦١٠
٩٥٣٠٢٣٨٣/ ف

vip 3ارواش
قسمت تعویض روغن واکس و پالش 
رهن و اجاره بين وکيل آباد ٢١ و ٢٣ 

٣٦٠٩١٦٠٠
٩٥٢٩٩٣٣٨/ ف

�< باب
 � مغازه تجار

 به مساحت ١٢٠متر
فروش ، رهن و اجاره 

واگذار می شود
 ٠٩١٥٣١٠٨٧٢١

٩٥٣٠١٧٩٤/ م

پيروز� بين ٦٩-٦٧ 
٢٠ متر تجارى دائم 

٢٠ م رهن+ ١,٣٠٠ (قابل تبدیل)
٠٩١٥١٢٤٨٧٠٩

٩٥٣٠١٥٥٢/ ف

اجاره مغازه 
مجتمع تجار� نيMا

ميدان جانباز، طبقه اول
٩٥٢٩٨٩٧٠/ ر٠٩١٥٥٠٥٣٣٠٧

حاشيه بلوار معلم
مغازه ١۵٠ متر فضاى باز ٨٠ متر 

جمعا ٢٣٠ متر تجارى دائم 
٠٩١٥٥٠٥٥٠٣٠رهن و اجاره

٩٥٢٨٦٨٢١/ ل

 �دفتر ادار
خانواده  محترم  مشاوران  جهت   
واگذار  اجاره  به  دربلوارهاشميه 

 ٠٩١٥٥١٩٤٧٠٦می گردد
٩٥٢٩٩٩٣٦/ م

مMان� مناسب جهت 
درمانگاه و 3ليني< 
مطب و دفترکار رهن و 

اجاره داده می شود 
کوى دکترا، ابن سينا 

٠٩١٥١١٥٠١٢٥
٩٥٣٠١٩٥٠/ ف

�حاشيه نواب صفو
۵٠ متر تجارى

 در ٢ طبقه آب و برق ٣ فاز
٩٥٢٩٧٧٢٧/ ف٠٩٣٧٩٣٧٤٥٢٧ 

بين امامت ٣٧ و ٣٩ 
۶٠ متر مناسب مسکونی یا دفتر کار 
و ... یک خواب تميز ٣٠ م+ ٢٠٠ 

٠٩١٥٢٦٨٥٤٠٥
٩٥٢٩٩٨٥٦/ ف

٩٥٢٥٣٩٤٥/ ف

مالMين 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

حاشيه سجاد 
روبرو� خيابان ميالد 

١۴٠ متر همکف 
پنج اتاق، مناسب 

جهت دفتر کار، وکالت 
داروخانه، کلينيک 

مطب و غيره 
عرض ملک ١٠ متر

 رهن ۴٠ م اجاره ۶ م 
مالک : ٠٩١٥١٠٩٥٢٤٩

٩٥٢٩٦٦٩٤/ ر

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

٠٩٣٦٧٨٦٤٢٢٧می شود
٩٥٢٩٧٣٦٥/ ف

مل< آباد 
١۶٠ متر - ٣ خواب - لوکس  

درب مستقل 
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٢ َملک

٩٥٣٠٢٥١٧/ ف

احمدآباد سلمان فارس�
۴٧ متر مغازه امکانات کامل ٢٠ م + 

٣,١٠٠ م  ٠٩١٥١١١٥٩٤٩
٣٨٤٦٥٩٤٠

٩٥٣٠٢٢٨٩/ ف

اجاره مغازه ٤٠٠ متر
حاشيه جانباز ماهيانه ٣٠م 

قابل تبدیل
٠٩٣٣٥١٢٩٩٥٥

٩٥٢٩٩٤٢٣/ ق

 طرقبه 
 اجاره ٢٠٠٠ متر 
تجارى در ٧ طبقه
مقابل پارک پونه 

 ٠٩١٥٨٠٨٥٩٠٧
٩٥٢٩٣٠٠٨/ م

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

٩٥٢٧٤٣٤٥/ پ٠٩١٥١١٠١٧٦٣

شاند�ز 
باغ ویالى اجاره اى مجهز به مجموعه 

آبی سرپوشيده استخر آب گرم 
و جکوزى   ٠٩١٥٥٠٦٨٢٤٨

٩٥٢٥٦٢٧٦/ پ

سه راه فردوس� 
شاهنامه ۶- ویال لوکس

 با تمام امکانات
موسوى ٠٩٣٠٤٤٤٠٢٨٨

٩٥٣٠١٨٥٤/ پ

٩٥٢٧٦٠٩٢/ م

 سه راه فردوس� 
 باغ اجاره اى با تمام امکانات 

استخر، روزانه، هفتگی
زرگرانی ٠٩١٥٣١٥٣٣٧٨ 

گلخانه صنعت� 
۴٠٠٠متر،تعویض خاک + گاز 

+گرماتاب + برق + سه ساعت آب
٠٩١٥٥١٨٢٦٣٩

٩٥٢٩٧٢٠٨/ پ

سالن - سوله - انبار
رهن و اجاره - جاده سنتو

٠٩١٥٢٠٤٠٨٣٤
٠٩١٥٣٠٠٠٨٣٤

٩٥١٧٥٤٦٠/ ف

بلوار شاهنامه ٢٠٠ متر سوله 
٢٠٠ متر محوطه با امتيازات 

٠٩١٥١٢٠٨٦٥٦  رهن و اجاره 
٠٩١٥٧٠٨٢١٢٧

٩٥٣٠٠٨٦٧/ ش

 3ارآفر�ن
 مرکز معامالت کارخانجات

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

٩٥١٠٨٣٣١/ مهاشمی

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

 ٣٦٥١٧٦٥٦
٠٩١٥٥١٥٢٤٦٣

٩٥٠٨٤٥٤٠/ ف

اجاره �< حلقه 
چاه آب برق� 

روستاى زاک 
٠٩١٥٧٥٩٦٢٩٩

٩٥٣٠٠٨٧٦/ ش

٩٥٢٠٠٢١٢/ پ

سوله -سالن -انبار
از ٨٠ متر تا ۴٠٠٠ متر

 ٠٩١٥١١٥٥١١٨
یاسر دادخدایی ٣٦٦٦٥١٥٤

٩٥٢٩٣٣٢٩/ م

 
 عاقبتی 

 ٠٩١٥٥١٠٥٠٩٠

جاده قد�م،3ال زر3ش
 حياط٨۵متربنا۶٠مترفی٧٠م

معاوضه باخودرو
 ٠٩١٥٥٢١٧٨٢٢

٩٥٢٩٨٨٧٥/ ق

٩٥٢٨٨٧٥٥/ ق

فروش�٥٠متر آپارتمان
 فقط باسند۶دانگ

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

قاسم آباد،فالح�١٦
۵۵مترنوسازفول بی نظير

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

٩٥١٧٢٧٦٦/ ق

آپارتمان خر�دار�م.
ملک شش دانگ 
پایانکار، سند آزاد

٩٥٣٠٠٥٤٩/ د٠٩١٥٣١٥٤٠٩٦

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

٠٩١٥٩٠٢١٧١٠آهنگی ۵
٩٥٢٩٦٥٩٥/ م

شهيد 3ر�م� 
۵۵متر، طبقه اول ۵٨م 

٩٥٣٠٠٤٣٧/ ف٠٩٣٩٩٢٦٩٦٣٤

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

٦٧ متر 
آماده تحویل 
١٠٠ م نقد 

۶٠م وام مسکن
الباقی با اقساط 

٢۴ ماه
بلوار وحدت 

نزدیک حرم مطهر
٣٨٠٨٣٦١٣

٩٥٢٨٦٣٢٨/ ق

فروش فور� آپارتمان 
جوار  در  نخورده  کليد  مترى   ۵۵
وحدت  بين  ریحانه  مجتمع  حرم 

١٧٠٩١٨٣٦١٣٧١٣ و ١٩ 
٩٥٢٩٥٨٩٠/ ف

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

٠٩٠١٠٧٠١٨١٧
٠٩١٥٩٠٢٣٢٥٥

٩٥٢٩٩٤٠١/ ف

٩٥٢٩٣٣٢٨/ م

 
 عاقبتی 

 ٠٩١٥٥١٠٥٠٩٠

٩٥٢٩٣٣٢٢/ م

 
 عاقبتی 

 ٠٩١٥٥١٠٥٠٩٠

 حاشيه اماميه٧٥
فازیک، ۵٠متر سندششدانگ

٣۵نقد+١۶وام+١۵رهن
٠٩١٥٥١٢٨٨٧٣-٣٦٢٢١٨٨٨ 

٩٥٢٩٩٣١١/ ق

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

٩٥٢٩٨١٠١/ ف٠٩١٥١٠٥٥٦٩٧

صياد 
 شهرستان�

٧٠ متر همکف یکسال 
ساخت فوق لوکس ١۶٠ م 
(مالک) ٠٩١٥٤١٦٢٤٦٧

٩٥٣٠٠٦٨٤/ ف

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

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

١و٢و٣ خواب
شجاعی ٣٨٥٣٣٠٩٠

٩٥٢٨٢٦٤٠/م

خيابان آبMوه
٧۵ متر تک واحدى طبقه ٢ شيک 

١٨۵ م بی واسطه شيرین زاده

٩٥٢٩٩٨٧٩/ ر٣٧٢٩٩٢٤٧

خر�دار�م 
م   ٧٠ مبلغ  تا  مترى   ٧۵ آپارتمان 
عبدالمطلب    - ابوطالب  مناطق  در 

٠٩١٥٥٢٥٧٥٦٠کالهدوز
٩٥٣٠١٩٣٦/ ف

حافظيه-٧٥متر
فول،٢واحد در یک مجموعه

 فی  ١٧۵م  بی واسطه
٠٩١٥٤٠٠٥٧٤٩

٩٥٣٠٢٥٠٩/ پ

٩٥١٢٨٦٨٢/ ق

قاسم آباد
آپارتمان نقدا خریداریم

٠٩٣٥٥٨٣٣٣٠٥-٣٦٦٣١١٠٢

نزد�< حرم 
خرید و فروش آپارتمان

٣٢٢٥٤٤١٤-٠٩١٥١١٠٥١٢٧
٩٥١٥٠٤٨٨/ ق

١٠٧ �پليس راه آزاد
آپارتمان ٧۵ متر فی ۵۵ م

 یا معاوضه با خودرو
٠٩١٥٩٩٢٤٣٦٠

٩٥٣٠٢٣٨٤/ ف

نزد�< حرم مطهر 
۴ واحد آپارتمان واقع در خيابان 

امام رضا یکجا به فروش می رسد 
٣٨٥٩٨٠٥٨

٩٥٢٩٩٧٤٢/ ف

خواجه ربيع(مهرمادر)
٧٠ متر زمين١٢٠ متربنا 

در٢طبقه فروش یا معاوضه
٠٩١٥٠٠٨٧٣٩٣

٩٥٣٠٢٥٧٢/ ق

 شر�B، ا3از�ون
 ٧٨مترشيک وخوش نقشه فول
آسانسورپکيج ٢١٠م بی واسطه

٩٥٣٠٠٥٦٩/ ق ٠٩١٩٩٦٩٥٥٠٧

هاشميه ١٤
٧۴ متر دوخواب آسانسور 

MDF پارکينگ انبارى
٠٩١٥٣٠٠٠٥٦٥سزاوار

٩٥٣٠٠٤٠٣/ ف

٥٩ �پيروز
٧٠ مترى - ٢ خواب - ١٠ سال 

ساخت - ١٣٠ م 
 ٨۵ متر -٢ خواب  صفر - فول 

٢١٠ م 
پيروزى ۶١- ٧٨ متر -٢ خواب  

شيک - ١٠ سال - ١٧١ م 
پيروزى ۶٣ - بی واسطه

جام جم ٠٩١٥٠٠٧٥٧٧٣
٩٥٣٠١٧٢٥/ ف

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

٠٩٣٣٢٣٦٣١١٠ ۴%- گرجی
٩٥٣٠٠٢٤٧/ م

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

ا3از�ون- فرامرز عباس� 
٧٠ متر، مجموعه ٣ واحدى، طبقه 
سوم، بدون آسانسور، فی ١۶٠ م 

٩٥٣٠٠٥٢٢/ م٠٩١٥٥١٣٩٥٢٨ 

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

٠٩١٥٣١٧٤٧٧٩ ١٨۵ م 
٩٥٢٩٨١٤٢/ م

قاسم آباد 
آپارتمان شما را نقدا خریداریم

٢-٣٥٢٣٤٤٤١    آتيه
٩٥٢٧٠٢٧٧/ ف

 جاده قد�م،3ال زر3ش
 حياط٧۵متر بنا۶٠متر فی۶٠م

معاوضه باخودرو
٠٩١٥٥٢١٧٨٢٢ 

٩٥٢٩٨٨٨٢/ ق

 ١٥ �صياد شيراز
٧۵متر- ٢٢٠م

٠٩٣٦٧٣٨٦٦٥٥
٩٥٣٠٠٦٧١/ ق

 ١٠١ �آزاد
٧۵ متر طبقه ٢ نورگير عالی سراميک 
فی  وکالتی  پارکينگ  انبارى   MDF

٠٩١٥٢٣٠٥١٨١توافقی 
٩٥٣٠١٦٧٦/ ف

حجاب-٧٥متر
طبقه دوم سراميکMDF کاغذپنل

انبارى پارکينگ٨٠نقد+۶٠وام
٠٩١٥١٠١١٥٨٩-٣٦٢٣١٧٩٠

٩٥٠٤٠٤٤٩/ ق

هنرور ٢٢
طبقه اول ٧٣ متر ، یک خوابه 

ميالن ١٠ مترى ، بدون پارکينگ
٩٥٣٠٢١٠٦/ ل٠٩٠٣١٠٢٠٠٢٥

فلسطين
فروش فورى آپارتمان ٧۴ مترى ، 

سراميک ، اپن ، MDF زیر فی 
٣٧٦١٤٨٣٦- ٠٩٣٠٠٦١٠١٦٢

٩٥٢٠٠٣٩٤/ ف

الدن ٢٠
٨۵ متر طبقه اول 

آسانسور ٩۵م نقد 
+ ۴۵م رهن 

+ ۵٠م وام
٠٩٣٦٥٨٧٠٩٥٦

٩٥٣٠٢٢٧١/ ف

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


