
سه شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٦
٣٣

بلوار سجاد
درب مستقل- دوممر

١٨۵متر+ ٩٠متر حياط و 
پارکينگ اختصاصی-نوسازى 

شده از صفر- ٧ پله پایين
٣ اتاق- نورگيرى عالی- نورپردازى 

در شب -فوق العاده لوکس
٠٩١٢٢١٩٠٤٠٨

٩٥٣٥١٧٦٨/ ق

جاهدشهر
مغازه تجارى ۶٢ متر 

و ٧٠ متر زیرزمين ٣ نبش
٠٩١٥٨٨٠١٠٣٦

٩٥٣٥١٠٨١/ ف

واگذار سالن
در بهترین موقعيت 

هنرستان با کليه وسایل 
و فول امکانات 
فورى واگذار 

می شود 
تلفن: ٠٩٣٩٣١٠٩٦٧٢

٩٥٣٥٢١٢١/ ر

رستوران بيرون بر ١٨٠ متر با کليه
م   ۴۵) مجوزات  و  پروانه  و  امکانات 
+٢,۵٠٠ م فقط اجاره مغازه ) ( لوازم 

٣۵٠٩١٥٦٢٧٩٣٠٣ م ) 
٩٥٣٤٨٠٥٦/ ف

الماس شرق
٢٠ متر تجارى با بالکن

اجاره و رهن
٠٩١٥١١٥٤٤٦٦

٩٥٣٥١٩٢٠/ ق

�L واحد آپارتمان 
۴ خوابه، بسيار تميز، جهت دفتر کار 

در خيابان فلسطين  
٠٩١٥٧١٥٢٩١٤-٣٨٤٢٦١١٩

٩٥٣٥١٢٦٤/ پ

٢٠٠ متر مغازه ،جاده شاند�ز
طبقه پایين ،بين دهنو ٧و٩ براى 
مبل فروشی و غيره رهن ٢٠ م+ 

٣٠٩١٥١١١٥٧٣٢ م اجاره
٩٥٣٤٦٧٧٩/ ل

٩٥٣٤٩١٩٠/ پ

حاشيه فلسطين 
یک اتاق از یک دفتر کار به افراد

 کم رفت و آمد اجاره داده می شود  
٠٩١٥٨١٣٠٠٢٥- ۵٢ + ٠٠/۵٠٠

برج تجار ادار مرمر 
۴٠ متر ادارى طبقه ۵ چشم انداز 

عالی ۴٠ رهن ١٠٠ اجاره 
٠٩١٥١٠٧٢٧٩٧-٣٨٩٢٣٤١٦

٩٥٣٥١٦٦٩/ م

هتل ا�ران زمين 
چند عدد غرفه داخل البی هتل 

جهت رهن و اجاره واگذار می نماید. 
٣٨-٣٨١١٢١٢٩

٩٥٣٥٢٠٨٠/ ق

٢١ متر مغازه
 تجار دائم

 امامت ٧٢ بعد از چهارراه اول
٩٥٣٤٢٢١٦/ ف٠٩١٢٠٥٢٠٠٧٥

بلوار معلم بين ٣٤و٣٢ 
گاراژ ٨٠ متر تجارى 

مناسب تعميرگاه خودرو
٠٩١٥٥٠٤٣٥٣٠

٩٥٣٥١٧٤٨/ ف

�L واحد آپارتمان
با موقعيت عالی 

خيابان قدس ، ملک آباد
درب مجزا ، زیرزمين

 ١۶٠ متر جهت امور ادارى  
دفترى و ... ، رهن و اجاره

٠٩١٥١١٦٣٠٩٠
٩٥٣٤٧٠٥٩/ ل

٢٠ متر مغازه 
طبقه   ٢ فردوسی  بازار  در  واقع 
١+ به رهن و اجاره داده می شود 

٠٩٣٧٣١٢٤٢٩٧
٩٥٣٥١٢٠٦/ ف

٦٠٠ متر مغازه
در ٣ طبقه اوایل دانشجو صفر 

تجارى دائم
٠٩١٥٠٤٠٠٤١١

٩٥٣٥٢٠٤٩/ ف

مجتمع 
حر�ر

یک باب مغازه 
باسابقه پوشاک بچگانه

 به رهن
 واگذار می شود

٠٩١٥٣١٧٢١٩٨
٩٥٣٤٤٩٤١/ ف

نيازمنداجاره سالن 
جهت کارگاه توليد پوشاک 

حداقل متراژ ٧٠٠ متر
٠٩١٥٥١٣٨٢١١

٩٥٣٤٥٧٢٦/ ق

گلخانه
 رهن و اجاره 

 

٠٩١٥٢٠٢٦٢١٠
٩٥٣٥١٩٠٢/ ف

٩٥١٤٣٦٣٥/ خ

 سالن، سوله ،انبار
درشهرک هاى صنعتی

 و مناطق صنعتی
با٢٠سال تجربه

 ٠٩١٥٥٠١٤٤٨٣
یوسفی٠٩١٥٧٠١٤٤٨٣
 سالن اجاره ا

 ٣٢٦٧٣٣٣٢
٠٩١٥٥٠١٥٤٣٤

٩٥٣٣٧٠٤٠/ ط

٦٦ متر 
آماده تحویل 
١٠٠ م نقد 
۶٠م وام مسکن

الباقی با اقساط 
٣۶ ماه

ميدان صاحب الزمان

٣٨٠٨٣٦١٣
٩٥٢٨٦٣٢٨/ ق

قاسم آباد
۵٠ متر سند آزاد همکف 

سراميک کاغذ قيمت ۶٣ م 
٠٩١٥٤٠٦٥٨٠٠

٩٥٣٥١٤٩٢/ ف

سيدرض� ٥٠
همکف -۵٠ مترى قولنامه 

 ٣ واحدى فی ٨۵ م 
٠٩٣٥٥١٦٧٠١٧-٣٢٢١٣٤٥٧

٩٥٣٥١٢٥٠/ ف

٩٥٣٤٩٥٠٦/ خ

بلوار جانباز ٣
اول تالش ،

 ۶۵ مترى لوکس، 
صفر ، قولنامه عرف 
منطقه ، فی ١١٠ م 

٠٩١٥٦٧٠٠٠٦٠

٩٥٠٥٣٩٣١/ ق

قاسم آباد،اماميه
۵٠مترى شيک تخليه طبقه١

١۶نقد+١۴رهن+۴٠وام

٠٩٣٣٧٩٠٣٠٠٩
٣٦٢٣٨٧٦١

 قاسم آباد،رفيع�
MDF ۵۶مترطبقه اول سراميک 

پارکينگ نقاشی١خواب١٠۵م
٠٩١٥١٠٥٦٠١٤ 

٩٥٣٥١٣٩٢/ ق

 ميدان امام حسين
 ۵٧متر کف سراميک کابينت 

MDF فی ۴٢م
٠٩١٥١٠٢٩٩٨٣ 

٩٥٣٥١٥٦٧/ ق

١٠ پيروز
 ۶۵مترى ٢خواب، بسيارخوش نقشه 
سند ششدانگ فول امکانات اکازیون

٩٥٣٥٢١١٦/ ب٠٩١١٥٨٥٥٧٠٣ 

 چهارراه د+ترا 
ابن سينا

 ۶٨متر -٢خواب - نوساز 
پارکينگ - آسانسور- کولرگازى

فقط ١٩٩م 
٣٧٦٢٤١٦٥-٠٩٩٠٣٥٣٢١٥٥ 

٩٥٣٤٩٥٣٥/ متلگرام - بيواسطه

٩٥٣٥١٧٤١/ پ

بلوار شهرستان�-صابر١
۵٠متر همکف سراميک کاغذدیوارى 
فروش یامعاوضه با ماشين قولنامه اى

٠٩١٥٥٣٢٠٢٦٨

�L واحد از  آپارتمان ها
 شهرx مهرگان(مس�ن مهر)

با قيمت استثنایی به فروش می رسد 
٩٥٣٤٩٤٣٣/ م٠٩٣٧٢٩٢٩١٩٠

طبقه اول،۵ واحدى (نقشه و نور 
عالی ١۵٩م) بی واسطه

الدن-٧٥ متر 

٩٥٣٤٩٤٥٤/ پ٠٩١٥٣٥٨٣٧٧٦

رسالت
٧٨متر- فول -صفر- شيک
 وام دارد- ٨٠م بی واسطه

٩٥٣٤٩٤٧٤/ پ٠٩١٥١٠٩٣١٨٨

 آپارتمان قولنامه ا
سرافرازان ١٣

 امتيازات مستقل با آسانسور 
 درب برقی، پارکينگ

 کمد دیوارى، انبارى، هود
 کولر، لوستر، پرده ، ٧٠مترى 

١٠٠ ميليون تومان 
٠٩١٠٥٠٠٠٨١٦

٩٥٣٥١٣٨٧/ م

٩٥٣٤٨٣٣٧/ ط

فروش فور
آزادى ١٠٧، گلریز١-٣واحدى،صفر 

٧۵مترى وکالتی.فی۵٩م هرواحد
٠٩١٥١١٥٦٧٦٣-٣٢٧١٠٩٠١

فروش�
٢ واحد مسکن مهر گلبهار 

با قيمت مناسب
٩٥٣٥٢١٠٨/ ف٠٩١٥٦١١٤٠٩٧

صارم� ٤٨
٧٣مترطبقه اول ٨ واحدى دو نبش 
(نقشه ونورعالی١٩۵م)بی واسطه

٩٥٣٤٩٤٣٥/ پ٠٩١٥٣٥٨٣٧٧٦

 Nبلوار و+يل آباد- شر�
٧٧متر  ٢خواب طبقه ۴ 

آسانسور-لوکس فی ١٨۵م 
٠٩١٥٦١٢٧٢٤٣

٩٥٣٥٢١٢٤/ ق

٩٥٣٢٩٧٣٧/ م

مجيد�ه،سجاد�ه٦
مجتمع آرمس ٨٠متر٢خواب٢طرف 
نورگيرطبقه٢ -۶دانگ تخليه١١٢م
٣٥٢١٥٨٦٤-٠٩١٩٥٩١٨٩٥٨

آپارتمان طبقه چهارم
٧٠ متر دوخواب دربهترین 

موقعيت هفت تير فی ١١٨م
٠٩١٥٢٢٠٨٥٧٥

٩٥٣٥١٩٦٥/ ق

توس ٤١ - شهرx حجت
٧۶ مترى،لوکس،گاز روکار،ميز رایانه 
فی   ، ساخت  سال   ١ سراميک   MDF

۴٨/۵٠٠٠٩١٥٣٠٣٠٠٩٨
٩٥٣٥٠٣٨٦/ ل

یک واحد آپارتمان ٧۵ 
مترى همکف از ٧ واحدى 
بلوار مفتح،ميرزا کوچک 

خان، نقدى 
٠٩١٥٤٠٨٧١٠٠
٠٩٣٩٠١٤٢٤٥٢

٩٥١٩٨٠٦١/ خ

فروش فور

بورس٧٥متر قاسم آباد
حداقل٢۵م نقد+رهن و وام

اندیشه،حجاب ،اماميه
٠٩١٥٧١٥٦٦٤٥-٣٦٢١٦٦٤٢

٩٥٠٤٠٤٨٨/ ق

گلبهار
آپارتمان ٧۶ متر امکانات کامل

٠٩١٥١٠٣٤٥٤٨
٩٥٣٥١٠٩٧/ ف

اند�شه
واحدهاى نوساز،فول امکانات 

از ١٠۵ م الی ١١۵م
 + ٢۵  م وام ٧%

اقساط ماهی ٢٧٠هزارتومان 
٠٩١٥٦١٥٦٠١٢
٠٩١٥١٠٤٥٢٥٥

٩٥٣٣٣٣٣٤/ م

٩٥١٢٨٦٨٢/ ق

قاسم آباد
آپارتمان نقدا خریداریم

٠٩٣٥٥٨٣٣٣٠٥-٣٦٦٣١١٠٢

+وثر شمال�
٧۵ متر ٢خواب طبقه اول 

جنوبی پارکينگ انبارى 
نورگير عالی خوش نقشه 

داراى ٢٠م وام 
قيمت نهایی ١٨۶م

٠٩١٥٥٠٧٤١٧٥
٩٥٣٥١٦٣٦/ 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

 مروار�د-٨٣مترطبقه١
 شيک،خوش نقشه۴سال ساخت پکيج
MDFکاغذپارکينگ اختصاصی١٧٩م

٠٩١٥٥٢٢٩٧٦٦
٩٥٣٤٩٤٠٧/ ق

هفت تير ١٥
٨٧ متر ملکی ٢ خواب 

بازسازى شده نورگير عالی
 طبقه سوم شمالی سند آزاد
درب برقی، آیفون تصویرى، 

 MDF ،کف پارکت، اپن
فی ١٩٠ م

٠٩١٥٦٢٣٥٩٨١
٩٥٣٥٠١٢٢/ ف

سيدرض� استثنا��
نوساز  نورگير  نبش  دو  متر   ٨۵
واسطه  بی   ٢ طبقه  لوکس  فول 

٢٣٧٠٩١٥٨٠٠٢٦٤٤ م 
٩٥٣٥٠٦٣٨/ ف

 دو واحد آپارتمان ٨٥ متر
یا  فروش  امکانات  کليه  با  مجزا  کامال 
معاوضه با ماشين جاده قدیم کافی ٨ 

٩٥٣٥١٥٨٠/ م٠٩١٥١١٠٨٥٦٦

قاسم آباد 
۶٢متر                           ٩٠م
٧٠متر                      ١٢٠م
٧۵متر                         ٩۵م
٧۵متر                      ١٢۵م
٧۵متر بازسازى    ١۴٠م
٧٧متر باآسانسور١٣۵م
٨۵متر فول            ١٨۵م
٩٠متر                      ١۵٠م
٩٢مترفول             ٢٠٣م
٩۴متر                       ١۴۵م
١٠٠متر                   ١٧۵م
١٣۵متر فول         ٢٧٠م

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

نبش حسابی١٩هدیش
٠٩١٩٨٤٠٢٦٤٠ 
٠٩٣٧٠٥١٧٨٦٢

٩٥٢٧٥٤٣٥/ ق٣٥٢٣٤١٨٥

هاشميه٦١
٨٠مترى،طبقه۴با آسانسور،بسيار 
خوش نقشه،فی١٩٠م،بی واسطه  

طهرانی ٠٩١٥٩١٥٣٠١٥
٩٥٣٥١٤١٥/ پ

فرامرز بلوار ساجد
٨٠ متر نوساز فول آسانسور 

کاغذ دیوارى فی ١٨۵م
٠٩١٥٥٠٩٤٨٦٩

٩٥٣٥١٥٣٠/ ف

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

٠٩١٥١٢٤٨٤٧٨
٩٥٢٦٠٩٢٧/ ف

بلوار الهيه 
٨۶ متر فول شيک تمامی امکانات 

نصب مترى ١۵٢٠ 
٠٩١٥٣١٦٥٠٧٧-٣٥٢٤٠٦٩٠

٩٥٣٥٠٦٨٧/ ف

٨٠متر الهيه محمد�ه ٢٢ 
صفر فول ٧٨م نقد+٢۵م رهن 

+۴٠م وام دارد
٠٩٣٠٩١٩٥٨٠١ بيواسطه

٩٥٣٤٩٧٣٠/ ق

فرامرز سپهر ٨٥ متر 
١٧٢م   

٠٩١٥٥٠٠٠٥٤٧
٩٥٣٥١٦٦٢/ ف

٩٥٣٤٨٦٧٦/ ق

حجاب-١٣٠مترطبقه٢
 نورگيرعالی٣خواب٢نبش پارکينگ 
انبارى١١۵نقد+۴٠رهن+وام%۴

٠٩٣٥٥٨٣٣٣٠٥ 

٩٥٣٣٦٣٣٤/ م

قاسم آباد- فور
  آپارتمان نقدا خر�دار�م

٣٦٢١٠٠٣٠-٠٩١٥٥٠٣٤٦٧٦

الهيه
حاشيه محمد�ه 

٨٠ متر، فول امکانات، 
استثنایی، تحویل برج ٣

٠٩١٥٥٢٢٣٧٠٧
٩٥٣٤٧١٥٠/ ف

خر�د و فروش آپارتمان
فورى 

الهيه-مجيدیه-فالحی
زینلی ٠٩٣٥٣٦٨٦٨٦٦

٩٥١٧١٦٨٦/ ق

آپارتمان ٨٧ متر 
فرامرزعباس�

 

٩٥٣٥٠١٤٨/ م٠٩٣٠٤٥٢٣١٤١

٨٦ متر
٢خواب

آماده تحویل
نزدیک حرم مطهر

١٩٩ م نقد 
الباقی در٢۴ ماه

اقساط 
٣٨٠٨٣٦١٣

٩٥٢٨٦٣٢٥/ ق

٩٥٣١٨٦٥٥/ پ

فورا خر�دار�م
آپارتمان شما را در محدوده 

صياد، هفت تير ،اقبال
 الدن، حافظيه ،آب و برق 

فارغ التحصيالن،دندان پزشکان 
وکيل آباد ،پيروزى 

٠٩١٥٣١٥٢٣٠٣

شهرx حجت 
آپارتمان ٨٠ متر طبقه چهارم 

قيمت ٣٧ م 
٩٥٣٤٩١٢٤/ م٠٩١٥٢٢٠٧٢٠٠

٩٥٣٥٠٦٩٥/ ف

بلوار الهيه 
٨٨ متر فول بسيارشيک تمام نورگير 

٩٣ م نقد +۴٢ م وام مسکن
٠٩١٥٣١٦٥٠٧٧-٣٥٢٤٠٦٩٠

فالح� ٣٣
آپارتمان ٨٣ مترى ، طبقه دوم 

مجموعه ۶ واحدى، یک سال ساخت
 کف سراميک ، MDF ، آسانسور 

پکيج ، هود ، گاز روميزى 
موقعيت عالی ، بی واسطه

٠٩١٥٥٠٦٢٥٨١
٩٥٣٥١٨٥٧/ ل

 ميثاق٦
 ٨٠و٩۵مترى فول صفر

۶٣م وام
٠٩١٥٩٠٠٠٠٨٦ 

٩٥٣٤٦٩٤٨/ ق

٩٥٣٣٦٣٣٠/ م

مجيد�ه
آپارتمان هاى ٩٠تا ١۴٠مترى با وام 

۶٠م تا ٨٠م،مترى ١/٧۵٠ به باال 
٣٥٣١٥٥٥٩-٠٩١٥٨٣٠١٦٣٠

اوا�ل هاشميه
٩۵متر ٢خواب طبقه اول کف 
سراميک (بی واسطه) ٣٣٠م

٩٥٣٤٩٦٠١/ م٣٨٨٤٢٧٥٨

فروشنده واقع�
٩٢ متر آپارتمان شيک
 ابتداى الدن - ٢٠٠ م

٠٩٢١٥٤٠٨٤٢٣-٣٦٠٥٦٨٥٥
٩٥٣٥١٥٨٧/ ل

اقبال ١٣
٩۵ متر ٢ خواب طبقه ٢ یکسال ساخت 
م   ٢۶۵ فی  آماده  سند  تخليه  فول 

بدون واسطه ٠٩١٥٤٢٨٠١٤٨
٩٥٣٤٧٠٠٥/ ف

 الهيه
 خرید و فروش 

فورى
٣٥٣١٢٢٢٤کرامتی

٩٥٢٣٦٠٨١/ ق٠٩١٥١١١٦٧٠٤

حساب� شمال� 
چهارراه ورزش 

فوق العاده شيک با نصبيجات، 
صفر، ١٧٠ مترى، ٣ خواب

 مترى ٢,۵٠٠م 
٩٠ مترى ٢ خواب مترى ٢,۶٠٠م

٣٥٢٤٢٧٢٢
٩٥٣٥١١٦٢/ ف

٩٥٣٥٠٣٤١/ د

اوا�ل اقبال، ٩٠متر
فوق العاده خوش نقشه با متریال 

استثنائی فی٢۴۵ بی واسطه
وزین زاده ٠٩٣٥١٠٥٩٠٠٧

٩٥٣٢٤٥٩١/ ف

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

٠٩١٥٦٢٢٢٤٢٦فول، صفر  

سيدرض� ١٢
٩١متر٧ واحدى بازسازى شده 

٢٢۵م (مقطوع)
بی واسطه ٠٩١٥٣٢٢٤٠٠١

٩٥٣٤٩٣٨٧/ ق

+وثرشمال� 
٢سراميک  طبقه  ٩٢متر٢خوابه   
MDF کاغذ (بی واسطه) فی ٢۶٠م

٩٥٣٤٩٦٠٠/ م ٣٨٨٢٣٩٩٨

 خر�د و فروش 
رهن و اجاره
 امامت تا دانشجو

٠٩١٥٥٥٧٣٤٤٧-٣٨٩٠٤٣١٥ 
٩٥٣٣٥٩٢٩/ ق

اند�شه٩٣ نوساز
٩۵متر، لوکس، دونبش 

MDF گرمایش ازکف، تمام
 دو  آسانسور۶ و ٨نفره، پکيج 

اسپيلت ،کاغذآلمانی، هود لمسی 
گازروکار ، کمددیوارى 

درب ضد سرقت ترک، البی 
۴٠م وام+١۶٣م نقد

٠٩١٥٥٨١٠٥٢٥ 
٩٥٣٥١١٢٨/ ق

الهيه - رحمانيه 
چهارم  طبقه   - شيک   - متر   ٩٧

آسانسور ششدانگ فی ١۴٨ م
٣٥٢٤٨٦٨٠-٠٩١٥٤٢٣٢٦٩٣

٩٥٣٥٠١٧٥/ ف

شر�عت� ٧٣
٩٠متر، قولنامه اى، سه واحدى، طبقه ٢

کمددیوارى،  تراس،   ،MDF کاغذ،    
٨٨م           ٠٩١٥٥١٨٦٩٦٣ 

٩٥٣٥٢٠٦٤/ ف

٩٥٣٥٠٧٠٤/ ف

ابتدا الهيه 
٩٠ متر صفر فول گاز روميزى 
کاغذ مترى ١٨٢٠ م ۵٠ م وام

٠٩١٥٣١٦٥٠٧٧-٣٥٢٤٠٦٩٠

اقبال (وام دار) 
٩٣متر،طبقه دوم،آفتابگير 

خيابان ٢٠مترى،مشاعات عالی 
با ۴٠م  وام  جانبازى

٢۴٠م = با ١۵٠م نقد +
۵٠م رهن +۴٠م وام 

عرفان ٠٩٣٠٨٨٥٤٣٢١
٩٥٣٤٦٣٤٦/ پ

 قاسم آباد
 ٩٠متر چهارم صفر 
١٣٠نقد+وام+رهن

٩٥٣٥١٩٧٠/ ق ٠٩١٥٨٧٨٢٥٨٤

 ١٣ ف�ور
٩٠ متر، فول ،طبقه اول ٨ واحدى 

(موقعيت عالی ١٨٩ م ( بدون واسطه)
٩٥٣٤٩٤٧٨/ پ٠٩١٥١٠٩٣١٨٨

امامت ٣٦ 
آپارتمان ٩٠ متر طبقه همکف 
سند ششدانگ ٨ سال ساخت 

٠٩١٥٥٥٩٢٢١٩
٩٥٣٤٧١٠٠/ ف

مجيد�ه٢٧
٩۴متر  طبقه٢  نورگير  ٩۵م نقدى

+٣٠م رهن+٣۵م وام بدون اوراق
٠٩٠٣٨٤٥٣٤٥١-٣٥٣١٥٥١٥

٩٥٣٥١٧٩٤/ ق

هنرستان
 MDF- ٩٠متر -پارکت 

شيک -فول امکانات
بی واسطه ٠٩٣٦٤٢٣٤٦٥٨

٩٥٣٤٩٢٦٩/ پ

بر+پور
١١٠مترى، فول، بازسازى شده 

گل محمدى ٠٩١٥٧٦١٢٠٠٥
٩٥٣٤٧٢٣٦/ د

رهن و اجاره صنعت� و 
+شاورز

 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

خر�د و فروش آپارتمان
١٠٠تا ١١٩متر


