
پنجشنبه ٢٣  دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٦
٣٨

 امامت 
 ١١٠متر، فول، ٢خواب 

کولرگازى، آسانسور، کاغذ
١٠م رهن +١,۶۵٠,٠٠٠ اجاره

٠٩٣٣٨٤٢٩١٤٩ 
مداح - اسکندرى

٩٥٣٠٧٢٩٩/ ب

٤ واحد صفر در 
حساب� شمال� 

١١٠مترى فول، واحد پشت شمالی 
١٠م رهن ١٣٠٠ اجاره 
قابل تبدیل، بی واسطه 

٠٩١٥٣٤٣٣٠١٠     تک 
٠٩١٥٤٤٢٤٤٥٢

٩٥٣٠٤٠٣٢/ ق

ابوذر غفار� -١٧٥ متر 
 صفر - فول امکانات - بسيار لوکس  

٣٠ م رهن +٣,٧٠٠ م اجاره  
راد ٠٩١٥٨١٣٢٣١١

٩٥٣٠٢٩٤٤/ ف

رهن 3امل نيازمند�م 
(ترجيحا دوساله)  ١٧۵ الی ٢۵٠ 

مترى در احمدآباد، کوهسنگی 
٠٩١٥١٢٥٩٨٦٥ سجاد 

٩٥٣٠٧١٥٥/ م

باهنر ٥
٨٠متر  مستر  پکيج   MDF ٣٣٠متر 
تراس بی واسطه ١٠٠م با ٢م یا تبدیل

٩٥٣٠٥٩١١/ م٣٨٨٢٠٢٠٩

حاشيه فرهنگ
١۶٠متر ٣خواب طبقه٢ سراميک 
پکيج پارکينگ ٢٠رهن + ١۴٠٠
بيواسطه   ٠٩١٥١١٩٢٩٢٠

٩٥٣٠٦٢٧٧/ ق

٨٥م رهن 3امل
آپارتمان ١۵٠ مترى، سجاد،نيلوفر،طبقه
 دوم، کف سراميک  MDF، نقاشی، بدون

    ٠٩١٥٣١٥٦٤٦٧آسانسور 
٩٥٣٠٧٢١٧/ ف

مل= آباد 
١٧٠ متر ٣ خواب شيک فول 

٠٩١٥٠٧٠١٠٠٢ َملک
٩٥٣٠٧٢٨٥/ ف

�ابوذر غفار
١٧۵ متر صفر فول امکانات بسيار 

لوکس ٣٠ م رهن + ٣,٣٠٠ م اجاره
ویژه زوج ٠٩٣٥٥١٤٤٩٥٩

٩٥٣٠٥٦٣٧/ ف

اوا�ل جالل
١٧٠ متر فول 

مستر ، سونا ، جکوزى 
١۶٠ ميليون رهن کامل

بی واسطه
٠٩٣٨٠٣٥٤٣٢٨

رایزن - نوروزى
٩٥٣٠٦٥٢٣/ ل

سناباد 
مناسب  مسکونی  ویالیی   متر   ٣٠٠
مدارس و موسسات ٢٠ م رهن +۵ م 
اجاره-    راد ٠٩١٥٨١٣٢٣١١

٩٥٣٠٢٩٥٣/ ف

منزل� به مساحت ٥٥٠ متر
١٠٠ متر زیربنا با امتيازات کامل و 
استخر جهت توليدى یا انبار و غيره 

٠٩١٥٩٩٦٣٧٠٠
٩٥٣٠٥٩٤٥/ ف

رهن و اجاره-و3يل آباد
ویالیی ٢۵٠ مترى دربست داراى 
٢واحد آپارتمان ١۶٠ مترى ٣ خوابه

٠٩١٥١٠٨٥٧١٠
٩٥٢٩٤٦٨٠/ ل

�= باب منزل �= خوابه 
 در بلوار فردوسی، فردوسی ١۵

می شود  داده  کامل  رهن  به  مهدى١   
 ٠٩١٥١١١٣٥٩٨سرویس کامل

٩٥٣٠٦٣٥٥/ م

ميدان شهدا
٣۵٠متر ویالیی به رهن واجاره 

واگذار ميشود
٠٩٣٥٧٦٥٠٩٣٢

٩٥٣٠٥٢٥٧/ ق

صارم�٣٦
٢۵٠متر،دوبلکس،شيک

به همراه ١٠٠متر سوئيت 
مجزا،٣٠م رهن +

۴/٢٠٠اجاره  ، بی واسطه
٠٩٣٦٣٠٩١٥٧٠

٩٥٣٠٥٦١٦/ پ

 �عدل خمين�- و�ال�� ٥٠ متر
کوچه ١ مترى یک خواب، بازسازى

 زوج یا خانم ۶ م + ٣٠٠ 
٩٥٣٠٧١٤٠/ م٠٩١٥٥١١٢٤٣٦

�فور� فور
منزل ویالیی بازسازى شده

 اول صياد ٣۶ دور ميدان صياد
 ٣٠٠ متر زمين۴٠٠ متر بنا 

٨٠ م رهن + ١,۶٠٠ م اجاره 
مسکونی و تجارى

 (شرکتها ،کلينيک،آموزشگاه و ...)
٠٩١٥٥٠٩٠٩١٨

٩٥٣٠٦٢٨٤/ ف

سوئيت آپارتمان
با ٢٩ سوئيت به همراه رستوران 

واقع در امام رضا (ع) یازدهم
٩٥٣٠٦٧٥٠/ ر٠٩١٣١٦١٠٥٣٧

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

مقابل پارک پونه 
٠٩١٥٨٠٨٥٩٠٧ 

٩٥٢٩٣٠٥٠/ م

مغازه تجار� دائم
١۵ متر امامت ٣٣

۵ م رهن+ ١,٣٠٠ م اجاره
٠٩١٥٤٠٣٠٨٤٠

٩٥٣٠٧٢١١/ ف

قاسم آباد 
چهارراه مخابرات شریعتی ٢٠ رهن 
تجارى  آپارتمان  ٣واحد  اجاره  و 

٠٩١٥١١١٠٨٤٤
٩٥٣٠٦٨٩٨/ ف

ضلع جنوب� بازار رضا
١٨۵ متر تجارى جهت مشاغل 

فست فود و پيتزا و...
٠٩١٥٧٩٩٠٢٨٨

٩٥٣٠٥٢٤٨/ ق

حاشيه بلوار استقالل
�ز�رزمين ٣٠٠متر

٣٧٦٢٨٤٥٨ با امکانات کامل
٩٥٢٩٤٨٩٢/ ف٠٩٣٥٦٥٤٤٤٢٢ 

اوا�ل فرهنگ
یک دربند مغازه ، تجارى دائم

 ١٧ متر ١٠ م + ٩٠٠ 
٠٩١٥٥٢١٤٥٧٠

٩٥٣٠٥٣٢٥/ ل

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

٩٥٢٩٧٧١٥/ ر٠٩١٥١١٠٩٨٩١

�= اتاق از دفتر3ار 
حاشيه بلوار فلسطين به 

شرکت هاى کم رفت و آمد 
به رهن و اجاره داده می شود 

قابل تبدیل ٣م+۵٠٠
٠٩٣٠٣٢٢٥١٦١

٩٥٣٠٦٠١٠/ پ

قابل توجه
 sدفاتر 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

٩٥٣٠٧٠٥٥/ ف

خيابان امام رضا
مغازه فروش - اجاره
٠٩١٥٧٩٩٠٢٨٨

٩٥٣٠٥٢٢٩/ ق

و�ال�� دربست
حاشيه و3يل آباد 

 ٢ طبقه-سوئيت نگهبانی
بسيار شيک- بازسازى شده 

حياط - پارکت -کاغذ 
بی واسطه-۵٠٠ متر زیربنا

٠٩١٢٨٩٦٤٠٠٢ 
٩٥٣٠٣٠٩١/ ب

 نبش معلم ١١
۶٠ متر تجارى طبقه اول رهن و اجاره
برگی       ٠٩١٥٣١٥٥٠٥٤ 

٩٥٣٠٤٢٤٠/ ل٠٩١٥٥١٢٣٤٩٣

٩٥٣٠٥٩٤٤/ ف

دفتر3ار 
چهارراه دانشجو 

ميرى ٠٩١٥٥٠٥٣٥١٢

�= دهنه حدود ٢٥ متر 
در کلينيک تخصصی اتومبيل محدوده 
کالچ  ترمز  جلوبندى  جهت  فرامرز 

٠٩١٥٣٢٢٣٦٧٨گيربکس 
٩٥٣٠٦٣٠٣/ ف

رهن و اجاره 
٢٠٠ متر انبار با برق ٣ فاز
 بلوار وکيل آباد- کوکاکوال 

عباس زاده ٠٩١٥٩٠٤٣٠٢٥
٩٥٢٩٣٦٥٥/ پ

 رهن و اجاره -ميدان نما�شگاه 
١۵٠متر مغازه و زیرزمين جهت  
بسته بندى ،پخش، توليدى، انبار 

٩٥٣٠٥١٤٥/ ف٠٩٣٦٠٠٧٦٢٩٦

دفتر3ار موقعيت عال�  
لوازم  با  امور حقوقی  ترجيحا  اتاق   ٢ 
اتاق  هر  اصلی  خيابان  حاشيه  دفترى 

٠٩١١٦٥٨٧٥٠٠ ١ م رهن ۵٠٠
٩٥٣٠٤٩٠٢/ م

حاشيه � معلم 
۶٠متر تجارى 

 ۵سال سابقه ى کار 
موقعيت مکانی عالی 

 با لوازم ، بدون واسطه
 ٣٨٨٤٦٣٦٠

٠٩١٥٠٠٤٤٤٣٤ جاودانی
٩٥٣٠٦٥٨٨/ پ

 �آپارتمان تجار
دائم 

واقع در حاشيه احمدآباد بعد 
از سه راه راهنمایی ۶٠ متر 

بنا ٢ خواب طبقه دوم 
٠٩١٥٥٢٢٢٥٧٧
٠٩١٥٥١١٨٣٧٣

٩٥٣٠٦٧٩٥/ ف

مجتمع تجار� نو�د
سپاد،سرقفلی  گردشگرى  منطقه  در 
همکف با شرایط ویژه فروش یا معاوضه

٠٩١٥١٠٥٧٧٣٦ قلی زاده
٩٥٣٠٤٣٢٣/ ل

 ،�بعد ميدان بار رضو
مقابل ترمينال اقدسيه 
انبار تجارى در ٢ طبقه مجزا 

حدودا یک طبقه ٢۵٠ متر
 و یک طبقه ٣٠٠ متر با ارتفاع 

۵ متر تجارى دائم کف سنگ 
و سراميک دیوارها سنگ 
داراى تلفن، آب، برق، گاز 
جهت انبار و دفاتر بازرگانی

 به رهن و اجاره 
داده می شود 

٠٩١٥١١٥١٤٣٩
٩٥٣٠٦٧٩٣/ ف

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

 ٠٩١٥٥٠٥١٤٢٨مقداد ١۴ 
٩٥٢٩١٩٣٩/ آ

اجاره 
تعداد� واحد 
جهت دفتر وکالت 

واقع در خيابان 
راهنمایی ٢٠,١ 
(سلمان غربی) 

٠٩١٥١٠٩٠٤٩٢
٠٩١٥١١١٣٧٩٥

٩٥٣٠٥٣٥٧/ م

تجار� حاشيه آبLوه
٣۵متر همکف + ١٢متر بالکن دکور 

و سردر MDF شيک- ٢.۵ اجاره
٠٩١٥٥٠٣٣٨٩٩ ١۵رهن

٩٥٣٠١١١٨/ ق

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

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

٩٥٣٠٣٦٧٠/ م٠٩٣٦٦١٣٩٨١٠ 

خيابان بهجت جنب 
آموزش و پرورش

یک باب مغازه به رهن داده می شود
٠٩١٥٦٥٦١٨٤١

٩٥٣٠٥٠٦١/ ق

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

 نبش قرنی ٢٩
٩٥٣٠٤٤٧٨/ م٠٩١٥٨٦٠٢٢٠٥ 

sدفتر3ار مشتر -�فور
کل فضا ١١٠متر، دو اتاق

 و کليه امکانات - معلم ۵٣
٣٨٦٤٧٩٩٤-٠٩١٥٤٠٠٤١٩١

٩٥٣٠٧٢٧٨/ م

بازار رضا
مغازه اجاره اى

٠٩١٥٧٩٩٠٢٨٨
٩٥٣٠٥٢٤٠/ ق

رهن و اجاره مغازه 
با زیرزمين ٢۴٠ متر حجاب ۵۶ (پشت 

٠٩١٥٥٢٣٦٣٨٥حاشيه) 
٩٥٣٠٦٣٨٣/ م٠٩١٥٥٠٨٤٩٨١

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

(دادگر) رهن و اجاره 
٩٥٢٩٢٥٦١/ م٠٩١٥٩٢٥٩٢١٩

رهن و اجاره ز�رزمين
١٠٠ متر نبش بلوار اماميه و استاد 
با  آزاد  دانشگاه  روبروى  یوسفی 

٠٩١٥٣١٣٣١٧٥کليه امکانات
٩٥٣٠٧٠٠٣/ ل

حاشيه هاشميه 
۵٠ متر مغازه تجارى دائم

 اجاره داده می شود
٠٩١٥٣٠٤٢٨٠٩

٩٥٣٠٦٠٢٦/ ف

به هتل ٢ �ا ٣ ستاره جهت 
اجاره نيازمند�م  

٠٩١٢٤٠٩٠٨٤٢
٩٥٣٠٧٢٢٣/ ف

 دفتر تجار� حاشيه سناباد
 ۵٠مترى- تجارى دائم
٨٠٠ اجاره- ۵م رهن

٩٥٣٠٦٧٢٧/ م٠٩٣٦١٣٤٥٢٣٢ 

اجاره مغازه ٤٠٠ متر
حاشيه جانباز ماهيانه ٣٠م 

قابل تبدیل
٠٩٣٣٥١٢٩٩٥٥

٩٥٢٩٩٤٢٣/ ق

�حاشيه نواب صفو
۵٠ متر تجارى

 در ٢ طبقه آب و برق ٣ فاز
٩٥٢٩٧٧٢٧/ ف٠٩٣٧٩٣٧٤٥٢٧ 

رهن و اجاره
 � ١٠٠ متر تجار
ميدان بوعلی با امکانات کامل 

٩٥٣٠٠٥٣٩/ م٠٩١٥١١٣٣٩٤٣

٩٥٢٩٠٢٨٣/ پ

و�ال لو3س - شاند�ز 
مبلمان کامل  

اجاره روزانه و هفتگی 
٠٩٣٩١١٠٦٤٢٠

٩٥١٩٢٥٥٦/ ق

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

٠٩١٥١٥٧٣٠٠٥

سه راه فردوس� 
شاهنامه ۶- ویال لوکس

 با تمام امکانات
موسوى ٠٩٣٠٤٤٤٠٢٨٨

٩٥٣٠١٨٥٤/ پ

�سوله ٤٢٠متر
رهن و اجاره الماس شرق

 

٩٥٣٠٦٣٨٨/ م٠٩١٥٥٢٣٦٣٨٥

رهن و اجاره خانه

اجاره باغ و و�ال

 sرهن و اجاره امال
�تجار� وادار

رهن و اجاره صنعت� و 
�3شاورز

 رهن و اجاره آپارتمان 
١5٠ متر به باال

متراژمحدوده  اجاره رهن مشخصات نوع
متراژمحدوده  اجاره رهن مشخصات نوع اجاره رهن مشخصات 

مسکن نارون       نبش هاشميه ٩        ٣٨٨٣٩۶٠١ - ٠٩١۵٨٨٠٨۴٨٩
٥١٠٢/٧٠٠سال ساخت پار'ت درب برق, آسانسور MDF 'اغذ شي#١٥٠آپارتمانهاشميه١٠

-٧٥هم78 پار'ت MDF درب برق, شي# تبد4ل١٣٥آپارتمانهاشميه١٠

١٥٣پار'ت MDF آسانسور درب برق, ج8وز: 'اغذ شي#١٩٠آپارتمانهاشميه١١

-١٤٥صفر ت# واحد: ال'چر: منطقه ٥واحد موجود١٦٠آپارتمانصياد

٢٠٢صفر فول ام8انات ت# واحد: ا'از4ون١٥٥آپارتمانحاشيه و'يل آباد

مسکن مشهد گوهر    بين هنرستان ٢١و٢٣     ٣٨۶۵١۶۵۶  -  ٠٩١۵٣٠٧٢٩٢۶ ادبی
٣٠٢/٨٠٠الب, مجلل و4وعال, د4زا4ن ارپا١٨٠,4آپارتمانهنرستان

١٠١/٨٠٠موقعيت عال, سرامي# MDF ٢تراس١٥٥آپارتمانهنرستان

١٠١/٧٠٠طبقه سوم ت# واحد: فول موقعيت عال,١٢٠آپارتمانهنرستان

١٥١هم78 موقعيت عال, ١٢٠حياط اختصاص, سرامي# ٨٥MDFآپارتمانهنرستان

٤٠٥/٥٠٠+٧٠ متر ز4رزمين تجار: نوساز تمام سنگ٧٠مغازههنرستان

٣ ٨ ٢ ٢ ٠ ٧ ٠ ٠ چشـــــم انـــــداز     دلــــــاوران ١٢      ١ - 
١٠١/٣٠٠طبقه سوم متر4ال روز  الب, مجلل نگهبان, ٢٤ ساعته٩٥آپارتمانچشم انداز

١٥١/٩٠٠طبقه ششم  متر4ال روز  الب, مجلل نگهبان, ٢٤ ساعته١٣٠آپارتمانچشم انداز

-٨٥سوم ٢نبش نورگير عال, متر4ال روز  الب, مجلل نگهبان, ٢٤ ساعته١٤٠آپارتمانچشم انداز

١٠٢طبقه سوم متر4ال روز  الب, مجلل نگهبان, ٢٤ ساعته١٢٥آپارتمانچشم انداز

-٥٠طبقه دوم متر4ال روز  الب, مجلل نگهبان, ٢٤ ساعته٧٠آپارتمانچشم انداز

امالک قربانی     وکيل آباد١١نبش جالل٢٣          ٧-٣۶٠٧١١٩۵-٠٩١۵٧٧٧٧٨٩٠
٥٧٠٠هم78     ١خواب٨٥آپارتمانجالل

١٠١طبقه دوم   سرامي#   MDF    'اغذ١٣٠آپارتماندانشجو

١٠١/٢٠٠هم78 ٢خواب سرامي# MDF پ8يج حياط اختصاص,١٠٥آپارتمانمعلم ٣

١٠١/٤٠٠طبقه دوم   سرامي#  MDF  پ8يج١٦٠آپارتماناوا4ل جالل

١٠١/٣٠٠طبقه اول   سرامي# طرح     ١٦٠MDFآپارتماناوا4ل جالل

١٠١/٧٠٠طبقه دوم     سرامي#       فلز١٧٠آپارتماناوا4ل سيدرض,

١٠٢/٦٠٠طبقه دوم ٢سال ساخت بدون مال#١٦٠آپارتماناوا4ل سيدرض,

مسکن کارن      هاشميه ١۵ نبش چهارراه اول     ٠٩٣٣۶۵٢۴٣٧۶ - ٠٩١۵٩٢٢۴٩٧٧
-١١٠سرامي# MDF درب برق, نقاش, بدون مال#٢٠٠آپارتمانهاشميه 

١٠٢/٧٠٠سرامي# MDF پ8يج اسانسوردرب برق,  چهارم ت# واحد:١٤٥آپارتمانهاشميه

٢٠٢/٥٠٠سرامي#MDF پ8يج آسانسور درب برق, فول١٧٠آپارتمانسيدمرتض,

-٤٠٠٢١٠متربنا در ٢طبقه سرامي# MDF درب برق,٣٠٠و4ال4,هاشميه

١٠١/٨٠٠پار'ت MDF پ8يج ج8وز: آسانسور درب برق,١١٥آپارتمانهاشميه

-١٧٥طبقه دهم  فول مجموعه آب,  باشارژ١٢٠آپارتمان'وثر 

امالک مبين_ سنگانی     مقابل هاشميه ۶١     ٣٨٨۴۵۵١۴-٠٩١۵٢٠۴۵۵١١ علوى
٤٠١نوساز '7 سرام MDF فول ام8انات شي# لو'س١٢٥آپارتمانهاشميه

٣١٠٢/٧٠٠خواب نوساز موقعيت عال, فول ام8انات١٦٠آپارتماناوا4ل هاشميه

-٣١١٠خواب '7 سرام آشپزخانه جز4ره گازرو'ار مستر١٧٠آپارتمانهفت تير

٢١٠١/٤٠٠خواب نوساز '7 سرام گازرو'ار فول ام8انات١١٥آپارتمانف8ور:

امالک مبين_سنگانی     مقابل هاشميه ۶١       ٠٩٣۵٣٧٠٣۶٩۴ - ٠٩٣۶۶١٢۴٠٣٢ رضاپور
٥٠٣/٢٠٠فول ال'چر: نوساز ا'از4ون بدون مال#١٩٠آپارتماناول هنرستان

١٠٢سرامي# فلز ٣خواب طبقه دوم پار'ينگ انبار: تميز١٧٥آپارتماناول دانشجو

-٩٠فول ام8انات نوساز ت# واحد: شي#١٧٥آپارتمان'وثر 

٢٥١خواب طبقه سوم سرامي# MDF شي# بدون مال#١٠٠آپارتمانهفت تير و4ال

مسکن گرگانی     نبش هاشميه ٨     ٣٨٨۴٣۵٣٠ - ٠٩١۵١۶٧٣٣۵٣
٣٠٣فول ام8انات تخليه بدون مال# ت# واحد: تبد4ل٢٥٠آپارتمانرود',١٩

١٠٢/٢٠٠طبقــه اول تميز تخليه بــدون مال#١٧٠آپارتمانهاشميه١١

١٠٢/٦٠٠تخليه         تميز        پار'ت١٦٠آپارتمانهاشميه١٠

٢٠٣بسيار تميز              شمال,٢٢٠دربستهاشميه٧

امالک هخامنش    بين هاشميه ٣٨ و ۴٠    ٠٩٣۵۶٢٠٠٠٩٢ فروغی
پنت هاوس ٥٠مترتراس رو به شهر ١٥٠برجآبادگران

٥٢/٤٠٠دوبل8ــس فــول ام8انات و4ــو عال,

١٠١/٧٠٠سرامي# MDF آسانسور بدون مال# مناسب زوج١١٠آپارتمان١٩بهمن١

١٥١/٤٠٠خواب مبله با 'ليه لوازم رفاه, مجرد: دانشجو٦٥,4برجآبادگران

مسكن برکاتی     بين فکورى ٣٢ و ٣۴   ٣٨٨۴١٨٢٧ - ٠٩٣٨٧۶٨٣٢٠٧
١٠١/٢٠٠اول سرامي# MDF پار'ينگ درب برق, پ8يج ت# واحد:١١٠آپارتمانهنرستان ٤٠

٥١/٢٠٠دوم ٣خواب سرام MDF اسپيلت نقاش, پار'ينگ درب برق, ت# واحد:١٤٠آپارتمانهاشميه٨٥

٨٦٠٠اول ١خواب سرامي# فلز پار'ينگ تصو4ر: ٣واحد:٨٠طبقه هاشميه٦١

٥٧٥٠سوم ٢خواب سرامي# MDF پار'ينگ آسانسور٨٠آپارتمانپيروز: رضو:

مسکن آتا       نبش هنرستان ٢١         ٠٩٣٨٧٧۶٢۶٠١ اربابی
-١٥٠درب مستقل ١٥٠مترز4ربنا +١٥٠متر حياط اختصاص, ١٥٠ادار:سجاد بنفشه

١٠٢/٥٠٠مناسب ادار:٢٠٠دربستاقبال٥

٢١٥٢/٦٠٠خواب     لو'س         ت# واحد:١٤٠آپارتمانهنرستان

-٣٥٠صفر       ت# واحد:       ٤خواب٣٠٠آپارتمانسجاد

امالک مهریزى       بين وکيل آباد ٢۴و٢۶        ٠٩١۵٢٠٠٨٣٨٠ -٠٩١۵٣١٣٣٨٧٨
٥٠٥٠هم78 شمال, ٢خواب سرامي# MDF پ8يج قابل تبد4ل٨٢آپارتماندانشجو ٦

١٠٢/٥٠٠درب مستقل ٣خواب سرامي# 'ولرگاز: دفتر'ار بدون تابلو١٣٠دفتر'ارحاشيه و'يل آباد

٢٣٠٦طبقه مناسب آموزشگاه و شر'تها: معتبر٥٠٠و4ال4,فلسطين

٣٢٠٤/٥٠٠طبقه مجزا مناسب شر'ت بدون تابلو٣٥٠و4ال4,حاشيه و'يل آباد

امالک سجادى        نبش احمدآباد ١١        ٠٩١۵۶١١٨٠٣٠ - ٣٨۴٧١٠٩٨
٤٢٠١٠/٥٠٠خواب طبقه سوم نوساز فول ام8انات نورگيرعال,٣٦٠آپارتمانسجاد: بهار

٤١٠٠٥خواب طبقه اول نوسازفول ام8انات٣٠٠آپارتمانفلسطين

٣٢٠٤/٥٠٠خواب     صفــــر     طبقه اول١٧٠آپارتمانسجاد: بهار

٣٢٠٥/٥٠٠خواب  طبقه اول  دونبش  نوسـاز٢١٠آپارتمانسجاد نيلوفر

٣١٠٢/٥٠٠خواب   طبقه پنجم    آسانسور١٥٠آپارتمانسجاد بزرگمهر

مسکن برج       فالحی١۶ نبش هاشمی مهنه ٧          ٣۵٢٣٠٢٨٨-٠٩١۵٣٠٩۶٧٣١صالح منش
-٢٤٠خواب طبقه اول سرامي# تخليه تبد4ل١٢٠آپارتمانشاهد ٤٧

٢٢٠٥٠٠خواب طبقه اول سرامي# MDF آسانسور تخليه  ٥ -٩٠٠ 4ا١١٠آپارتمانشر4عت, رفيع,١٢

٢٣٦٥٠خواب   طبقه اول    تميـــز      تخليه٩٠آپارتمانميثاق ٦

١٣٣٥٠خواب    طبقه سوم       تخليه٥٥آپارتمانالهيه ١٥

متراژ اجاره رهن مشخصات نوع محدوده  متراژنوعمحدوده 

٩٥٣٠٧١٢١/ م

٣٨
پنجشنبه ٢٣  دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٦


