
٣٧
چهارشنبه ٢٢ دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٥

٩٥٣٠٥٩٤٤/ ف

دفتر3ار 
چهارراه دانشجو 

ميرى ٠٩١٥٥٠٥٣٥١٢

 ��< اتاق جهت 3ار دفتر
 اجاره داده می شود

 نبش قرنی ٢٩
٩٥٣٠٤٤٧٨/ م٠٩١٥٨٦٠٢٢٠٥ 

حاشيه بلوار معلم
مغازه ١۵٠ متر فضاى باز ٨٠ متر 

جمعا ٢٣٠ متر تجارى دائم 
٠٩١٥٥٠٥٥٠٣٠رهن و اجاره

٩٥٢٨٦٨٢١/ ل

حاشيه بلوار استقالل
 �آپارتمان ها� ١١٠متر

٣٧٦٢٨٤٥٨ با امکانات کامل
٩٥٢٩٤٨٨٨/ ف٠٩٣٥٦٥٤٤٤٢٢

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

حاشيه احمدآباد
دفترکار ٢٢٠ مترى ١۵٠م رهن

٠٩١٥١١١٧٢٧٧
٩٥٣٠٢١١٢/ ق

شيفت صبح مطب 
کنار داروخانه 

نزدیک بيمارستان هاى
 امام رضا و بنت الهدى 

پزشک عمومی یا متخصص 
٠٩١٥٣٤١٦٥٩٠

٩٥٣٠٥٥٥٠/ ف

 � اول پا�دار
 مغازه اى مناسب براى دفتر بيمه

عرضه محصوالت فرهنگی 
بدليجات و دفترکار 

رهن و اجاره 
٣٨٢١٢٦٠٨

 ٠٩١٥٩٩٢٤٤٠٢
٩٥٣٠٦١٦٩/ ب

  �انبار
در مطهرى شمالی ١۴ مسجد موسی 
ابن جعفر ( ع) به اجاره داده ميشود

٩٥٣٠٣٦٧٠/ م٠٩٣٦٦١٣٩٨١٠ 

٣٠t3وشش ٤٩- پال
طبقه دوم- ١٠٠ متر- جهت 

ادارى یا مطب پزشک شيک
توانا ٠٩١٥٥١٢٢٠٦٢

٩٥٣٠٣٨٧١/ ق

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

٢م + ۴٠٠ - اجاره 
تلگرام ٠٩٩٠٣٥٣٢١٥٥

٩٥٢٩٨٩٢٨/ م

اوا�ل فرهنگ
یک دربند مغازه ، تجارى دائم

 ١٧ متر ١٠ م + ٩٠٠ 
٠٩١٥٥٢١٤٥٧٠

٩٥٣٠٥٣٢٥/ ل

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

فرهاد 
مغازه تجارى در ٣ طبقه

 ٢٧٠ متر زیربنا 
٠٩١٥٣٠١٥٥٦٢-٣٧٦٨٣٧٠٤

٩٥٣٠٥٥٧٩/ ف

خيابان امام رضا 
مغازه  

 موقعيت عالی 
٧٠ و ١٣٠ متر 
٣٨١١٢٠١٠ 

٠٩١٥١١٠٨٩١٠
٩٥٣٠٥١٩٢/ م

اجاره 
تعداد� واحد 
جهت دفتر وکالت 

واقع در خيابان 
راهنمایی ٢٠,١ 
(سلمان غربی) 

٠٩١٥١٠٩٠٤٩٢
٠٩١٥١١١٣٧٩٥

٩٥٣٠٥٣٥٧/ م

بازار فردوس�
٢١ متر مغازه فاز ٢ طبقه ٢- 

پوشاک زنانه رهن و اجاره فی توافقی 
٠٩٣٠١٩٣٦٣٤٠

٩٥٣٠٤٤٦٥/ ف

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

٠٩١٥٥٠٥٥٠٣٠رهن و اجاره
٩٥٢٨٦٨٣٠/ ل

رهن و اجاره دفتر3ار
١۵٠ مترى حاشيه کالنترى ١۵م 

+ ١,۴٠٠م بدون واسطه
٠٩١١٥٩١٧٤٣٣

٩٥٣٠٣٩٣٩/ ف

خيابان امام رضا 
آشپزخانه 

 ٢ مورد
 باتجهيزات
٣٨٥٥٢٠١٠ 

٠٩١٥١١٠٨٩١٠
٩٥٣٠٥١٨٨/ م

به مLان� جهت 
پيتزافروش�

در محدوده احمدآباد سجاد 
سلمان فلسطين به متراژ 

١٠٠ متر نيازمندیم
٠٩١٥١١١٨٥٣٦

٩٥٣٠٤٥٦٤/ ر

٩٥٢٩٠٢٨٣/ پ

و�ال لو3س - شاند�ز 
مبلمان کامل  

اجاره روزانه و هفتگی 
٠٩٣٩١١٠٦٤٢٠

منزل و�ال�� روستا�� را�گان
منزل ویالیی براى سکونت 

نزدیک گلبهار تماس بعد از ساعت ٢
٠٩١٥٨١٠٦٢٧٨

٩٥٣٠٥٩٥١/ ف

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

٩٥٢٧٦٠٩٢/ م

 سه راه فردوس� 
 باغ اجاره اى با تمام امکانات 

استخر، روزانه، هفتگی
زرگرانی ٠٩١٥٣١٥٣٣٧٨ 

سه راه فردوس� 
شاهنامه ۶- ویال لوکس

 با تمام امکانات
موسوى ٠٩٣٠٤٤٤٠٢٨٨

٩٥٣٠١٨٥٤/ پ

 3ارآفر�ن
 مرکز معامالت کارخانجات

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

٩٥١٠٨٣٣١/ مهاشمی

اجاره �< حلقه 
چاه آب برق� 

روستاى زاک 
٠٩١٥٧٥٩٦٢٩٩

٩٥٣٠٠٨٧٦/ ش

بلوار توس -٢٧٠ متر سالن
 ۵٠٠ متر محوطه -۵٠ متر دفترى 
برق ٣فاز، آب ٠٩١٥٣١٧٠٧٥٥

٩٥٣٠٥٠٩٥/ ف٠٩١٥١١٤٢٢٦٨

٢٠٠٠ متر سالن 
٣٠٠ متر ادارى
 ٣۵٠ آمپر برق 

٠٩١٥٧١٥٨١٠٠
٠٩١٥٧٥٨٤٦٨٦

٣٥٤٢٠٤٦٠
٩٥٣٠٣٣١٩/ ف

٩٥٢٠٠٢١٢/ پ

سوله -سالن -انبار
از ٨٠ متر تا ۴٠٠٠ متر

 ٠٩١٥١١٥٥١١٨
یاسر دادخدایی ٣٦٦٦٥١٥٤

سالن - سوله - انبار
رهن و اجاره - جاده سنتو

٠٩١٥٢٠٤٠٨٣٤
٠٩١٥٣٠٠٠٨٣٤

٩٥١٧٥٤٦٠/ ف

�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

صياد٥٥ - ٦٠ متر
طبقه چهارم ، ١خواب ، آسانسور  

mdf ، سراميک ، شيک
٠٩١٥١٣٠٢٧٩٦

٩٥٣٠٥٧٦٧/ ق٣٨٦٨٩٠١١

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

٩٥٣٠٠٥٤٩/ د٠٩١٥٣١٥٤٠٩٦

قاسم آباد،فالح�١٦
۵۵مترنوسازفول بی نظير

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

٩٥١٧٢٧٦٦/ ق

٦٥مترو3الت� طبقه٤
فول آسانسور ،٢خواب قاسم آباد 

راستی فی ٧٠م
٠٩٠٣٦٥٦١٨٨٤-٣٦٢٣٦٦٦٢

٩٥٠٤٠٤٨٨/ ق

دانشجو
همکف جنوبی ۵٠ متر ١ خواب پارکينگ

٩٥٣٠٥٠٨٢/ ف٠٩١٥٨٠٤٩٢١٠

٩٥٢٨٨٧٥٥/ ق

فروش�٥٠متر آپارتمان
 فقط باسند۶دانگ

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

ارمغان
MDF۶٠مترى سراميک

طبقه دوم فی۶٠م وکالتی 
٣٥٢٣٥٠٠٣-٠٩١٥٣١٥١٦١٨

٩٥٢٥٩٨٦٢/ ق

اوا�ل 3وثر
سراميک  وام  ۴٠م  ۶واحدى  ۵۵مترى 
MDF آفتابگير عالی بی واسطه فی١۶٠م

٩٥٣٠٥٩٠٤/ م٣٨٨٤٢٧٥٨

شهيد 3ر�م� 
۵۵متر، طبقه اول ۵٨م 

٩٥٣٠٠٤٣٧/ ف٠٩٣٩٩٢٦٩٦٣٤

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

٩٥٣٠٣٩٦١/ ف

 ٦٠و٧٥مترآپارتمان
 فقط سند۶دانگ به ترتيب٢٠و ٣٠م 

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

٩٥٢٨٨٧٦٣/ ق

الدن ٢٧
همکف شمالی، ۵٠متر، ٢خواب  
۶دانگ آزاد پارکينگ، ١١۵م  

٠٩١٠٥٧٤٤٧٧٠بی واسطه 
٩٥٣٠٥١٣٠/ ف

� قاسم آباد-٧٥متر
 ٢خواب طبقه٣تقاطع اماميه و 

استادیوسفی فی١٢۵م
٠٩٣٧٦٧٦٩٤٨٨-٣٦٦٣٩٦٩٤ 

٩٥٣٠٤٠٣١/ ق

٧٩ متر
٢ خواب

بلوار وحدت
٩٠ م نقد 

الباقی در٣٠قسط
۶ ميليون تومانی 

٣٨٠٨٣٦١٣
٩٥٢٨٦٣١٩/ ق

دانش آموز ٣٧ 
٧٣ مترى سند آزاد طبقه سوم

 ٨ واحدى بدون آسانسور 
٩٥٣٠٥٠١١/ ف٠٩١٥٣٠٥٤٥٣٤

٧٠ متر ٢خوابه طبقه اول
١٢ واحدى فول آبکوه 

دانشسراى شمالی قيمت ٢٠٠ م
٠٩٢١٢٠٥٩٢٩٩

٩٥٣٠٦٠٨٦/ ر

صياد 
 شهرستان�

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

٩٥٣٠٠٦٨٤/ ف

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

٠٩١٥٢٣٠٥١٨١توافقی 
٩٥٣٠١٦٧٦/ ف

 �بلوار پيروز
٧۶ متر طبقه اول دو خوابه 

پارکينگ و انبارى ٣۶ متر تراس  
٩٥٣٠٥١٤٦/ ر٠٩١٥٣١٦٦٣١٤

رضاشهر- ٧٥ متر٢ خواب 
 ۴ آسانسور  بی  نورگير  سوم  طبقه 
واحدى بازسازى کامل ١٢ سال ساخت 

٠٩١٥٠٠٢٢٩١٥
٩٥٣٠٤٠٠٩/ ف

حاشيه الدن 
٧٠ متر ٢ خواب طبقه ۵ 

خوش نقشه فول امکانات فی ١٧۵م 
٩٥٣٠٥٣٤٧/ ف٠٩١٥٠٠٧١٣٩٨

نزد�< حرم 
خرید و فروش آپارتمان

٣٢٢٥٤٤١٤-٠٩١٥١١٠٥١٢٧
٩٥١٥٠٤٨٨/ ق

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

٩٥٣٠٠٥٢٢/ م٠٩١٥٥١٣٩٥٢٨ 

٧٥متردوم سرامي<
MDF کاغذ پنل ٢خواب شيک،قاسم آباد

حجاب۵٠نقد+٣٠رهن+۶٠وام
٠٩٠٣٦٥٦١٨٨٤-٣٦٢٣٦٦٦٢

٩٥٠٤٠٤٤٩/ ق

حافظيه-٧٥متر
فول،٢واحد در یک مجموعه

 فی  ١٧۵م  بی واسطه
٠٩١٥٤٠٠٥٧٤٩

٩٥٣٠٢٥٠٩/ پ

٧٩ متر� ابوطالب
٢خواب پارکينگ سند ششدانگ 

طبقه ۴ بدون آسانسور ١١٧م
٠٩١٥١٥٢٠٥٨١

٩٥٣٠٣٧٣٢/ ر

هنرستان ٢٤ 
پالک ١۵- ٧۵ متر بازسازى کامل 

شيک طبقه اول ٨ واحد 
٩٥٣٠٥٦٤٣/ ف٠٩١٥١٦٧٨٢٤٢

٩٥٢٢٠٠٥٣/ ق

 قاسم آباد
الهيه

۶٠متر                     ١٠۵م
۶۵متر       ۵٨م+۶٠وام
٧٢متر                    ١١۵م
٧۶متر                     ١٢٣م
٧۵+١٠٠متر حياط    ١۴۵م
٧۵متر فول          ١۴٠م
٨۵متر   ١٠٢م+۶٠وام
٩٠متر      ٩٩م+۶٠وام
١٠٠متر    ١٣۵م+۴٠وام
١٠۵متر فول      ٢١٠م
١٣٧متر فول        ٢۶۶م
١۵٢مترفول       ٢٧٣م
آپارتمان نقدا خریداریم

ميثاق - مجيدیه٣/٢یعقوبی
٣٦٦٣٩٢٤٦-٣٦٦٣١٥١٥

٠٩١٥٨٢٤٤٢٧٧

٩٥١٢٨٦٨٢/ ق

قاسم آباد
آپارتمان نقدا خریداریم

٠٩٣٥٥٨٣٣٣٠٥-٣٦٦٣١١٠٢

قاسم آباد 
آپارتمان شما را نقدا خریداریم

٢-٣٥٢٣٤٤٤١    آتيه
٩٥٢٧٠٢٧٧/ ف

اول قاسم آباد
٧۵ متر فول صفر قابل

 ٧٨ م نقد+ ۶٠ وام + ٣٠ رهن 
۵۵ متر طبقه دوم شيک قابل 
٣٠ نقد + ۶٠ وام + ٢٠ رهن

 بی واسطه
 ٠٩١٥٣٠٠٩٢٢٣

٣٦٦٢٤٧٢١
٩٥٣٠٤٢٥٨/ ف

قاسم آباد
آپارتمان شما را نقدا خریداریم.
٠٩١٥٣٠٦٩٧٣٣-٣٦٦٢٠٨٨٥

٩٥٢٧٢٧٦٩/ پ

خر�دار آپارتمان 
اوایل  مناطق  در  باال  به  متر   ٧۵
خيام عبدالمطلب، ابوطالب تا مبلغ 

٧٠٠٩١٥٥٢٥٧٥٦٠م
٩٥٣٠٥٩٣١/ ف

٩٥٣٠٤٢١٤/ ط

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

٧۵مترى وکالتی.فی۵٩م هرواحد
٠٩١٥١١٥٦٧٦٣-٣٢٧١٠٩٠١

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

١و٢و٣ خواب
شجاعی ٣٨٥٣٣٠٩٠

٩٥٢٨٢٦٤٠/م

 مجيد�ه و الهيه
 ٨۵الی١۵٠متر سندآزاد و 

وام دار 
 ٣٥٢٣٤٠٠٩-٠٩١٥٩٠٠٠٠٨٦

٩٥٢٩١٥٤٢/ ق

٩٥٣٠٢٥٢٧/ ب

 درجوار حرم مطهر
 عل� ابن موس� الرضا (ع)
 فروش تعداد محدودى واحد 

مسکونی با شرایط ویژه و 
اقساط بلند مدت 

متقاضيان می توانند جهت 
کسب اطالع با سازمان فروش 

٣٨٧١٤٠٠٠
داخل� (٢٣١)

تماس حاصل نمایند
شرکت سرمایه گذارى توسعه 
شهرى توس گستر(سهامی عام)

صياد - حافظيه
٨۵ متر طبقه ٣ خوش نقشه ۶ 

واحدى ۴ سال ساخت فی ١٧۵م
٠٩٣٥٧١٧٤٥٢٧

٩٥٣٠٥٣٧٥/ ف

سازمان آب توفيق
٨٨ متر طبقه سوم شخصی ساز فول 

امکانات ٩ سال ساخت ٢۵۶م
٠٩١٥٥١٢٥٢٨٧

٩٥٣٠٥١٨٥/ ق

٨٥متر الهيه مجيد�ه٣
صفر. فول ٩١م نقد + ٣٠ م 

رهن + ۴٠م وام
٠٩٣٠٩١٩٥٨٠١ (بيواسطه)

٩٥٣٠٤٦٠٩/ ق

صياد ٢٣
٨٨ متر ٢ خواب ، طبقه ۴ ، فول 

شيک ٢١٠ م بی واسطه
٠٩٣٦٠٨٤٢٣٨٨

٩٥٣٠٥٢٨٦/ ل

اقدسيه ١٥
٨۵ مترى ، شيک ، بدون 

آسانسور ١٠۵ م نقد+ ١٨ م وام
٠٩١٥٥٣٣٣٨٩٥

٩٥٣٠٠٥٠٨/ ق

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

شرایطی فی ١۶٠ م 
٠٩١٥١١٣٢٩٥٠

٩٥٢٩٨٣٨٣/ ر

٩٥٢٦١٩١٤/ ف

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

فروش فور�-ميثاق ٥ 
 آزاده ٢۶-٨۵ مترى-یک سال 

ساخت-۵۵ م-بی واسطه
٩٥٣٠٦١١٣/ م٠٩٣٥٩٤٤٥٦٩٦ 

�فروش فور
هفت تير 

٨۵مترى، آسانسور، ٢٢٠م
فالح         ٠٩٣٨٤٦٩٧٨٨٧

٩٥٣٠٥٩٨٤/ ق

٩٥٢٩٦٤٠٢/ پ

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

مجيد�ه الهيه اقدسيه امير�ه
گلچينی از بهترین آپارتمانهاى 

لوکس وام دار و سنددار
٣٥٢٣٤٠٠٩-٠٩١٥٩٠٠٠٠٨٦

٩٥٣٠٣٧٧٠/ ق

بلوار ساجد� مجتمع پزشLان 
٨٠ متر ٢سال ساخت فول 

طبقه ٢ فی ١٩٠ م
٠٩١٥٥٠٩٤٨٦٩

٩٥٣٠٥٥٣٣/ ف

آپارتمان ٨٣متر،٢خوابه
طبقه سوم، بدون آسانسور 

وام٣۵ م +١۴٢،خ امام رضا۵۵
٩٥٣٠٥٥٢٦/ خ٠٩١٥٢٣٢٠٣٢٠

الهيه-٨٠مترفول 
 ٧واحدى طبقه١لوکس تحویل١ماهه

۴٠م وام مسکن تماس۴به بعد
٠٩١٥١٠٤١٩٩٦ 

٩٥٣٠٥٥٥٦/ ق

آپارتمان فروش� 
اکازیون، مطهرى شمالی ٢,٢۶ 

٨۵متر، فول امکانات 
طبقه ۴ ، رو به خيابان

فول العاده شيک، تک 
٠٩١٥٣٤٣٣٠١٠
٠٩١٥٤٤٢٤٤٥٢

٩٥٣٠٤٠٤٥/ ق

آپارتمان 
نقد و اقساط یا درحال ساخت نيازمندیم

٠٩١٥٠٤٧٣٠٦٨
٩٥٣٠٥١٤٠/ ر

امامت ٤٥
آپارتمان ٨٠ متر، طبقه ۴ 
بدون آسانسور فی ١۴٠م

٠٩٠٣١٤٦٨٨٤١
٩٥٣٠٥٠٢٧/ ف

اقبال ٢١ 
طبقه ۵ سراميک MDF آسانسور 
پارکينگ ریموت تراس فی ١٩٨م

٠٩٣٦٦٩٦٢٥٠٢
٩٥٣٠٣٧١١/ ر

فالح�-٨٥و٩٥متر
فول،صفر،سند،آسانسور روبه 

آفتاب مترى٢ميليون
٠٩١٥١١٠٣٢٠٩

٩٥٣٠٥٨٣٠/ ق

الهيه -مجيد�ه ٣
٨۵ متر - فول - ٩٠ م نقد 

+٣٠ م رهن +۴٠ م وام
( بی واسطه ) ٠٩٣٠٩١٩٥٨٠١

٩٥١٧٩٤٧٦/ ف

٨٦ متر
٢خواب

آماده تحویل
نزدیک حرم مطهر

١٩٩ م نقد 
الباقی در٢۴ ماه

اقساط 
٣٨٠٨٣٦١٣

٩٥٢٨٦٣٢٥/ 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


