
چهارشنبه ١١ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٧
٤٣

به �= باب 
فروشگاه 
با تجارى دائم

 حدود ٣٠٠ متر 
حاشيه خيابان

 جهت یک شرکت معتبر 
نيازمندیم

٠٩٠٣٩٥٢١٠٤٥
٩٥٣٥١١٨١/ ف

حاشيه بلوار سجاد
زیربنا ٣۶٠متر
 مبلمان کامل 

شامل چهار اتاق کار مجزا 
سالن کنفرانس مجزا

 آشپزخانه کامل 
حياط و تراس انحصارى
٠٩١٥٥٠٣٦٠٧٧
٠٩١٥٣١٦٧٥٩٣

٩٥٣٥٣٢٦٣/ پ

 �حدفاصل چهارراه  خسرو
و3وچه  شاهين فر 

٣۵ متر مغازه + ٣۵ متر طبقه باال
رهن و اجاره ٠٩١٥٣٠٤٥٩٩٨

٩٥٣٤٩٦٦٢/ ف

بلوار سجاد -طبقه همکف
٢٠٠مترزیربنا جهت دفترکار ، 
آموزشگاه ها، آتليه یا آرایشگاه

٠٩١٥١٠٧٩٧٠٢ اجاره   
٩٥٣٥٢٧٣٦/ ف

��= باب مغازه تجار
نبش پيروزى ١٨-٢۵ متر 

کف و دیوار تا یک متر سنگ 
داراى تمام امتيازات به 

صورت مستقل به اجاره داده 
می شود ۵ م رهن+ ١ م اجاره 

٠٩١٥٣١٠٥٤٤١
٩٥٣٥١٨٤٥/ ف

 ٦٠متر تجار� دائم
 ٢٠متر بالکن قاسم آباد،اندیشه

١٠م رهن+٣/۵٠٠م اجاره
٠٩١٥٢٤٦٢٧٦٨ 

٩٥٣٥٢٩١٥/ ق

سروش
۵٠٠ متر زمين

 ٧۶۵ متر زیربنا 
در سه طبقه مجزا داراى 

پارکينگ مسقف و حياط
٠٩٣٠٠٣٩٤٣٧٦

٩٥٣٥٢٨٢٦/ ل

الهيه - محمد�ه ١١
مغازه رهن واجاره جهت ميوه فروشی 
با  فارس  هميشه  خليج  تجارى   .... و 

٠٩١٥٤١٥٤٤٧٤موقعيت عالی 
٩٥٣٢٦١٣٢/ ف

�= طبقه رهن واجاره جهت 
دفتر 3ارو3يل آباد ٥١ قانع ٨ 

١٣٢ مترى دو خواب ممر جدا
 سه پله پایين ٠٩١٥١٠٨٧٧٨٢

٩٥٣٥١٣١٢/ ف

٩٥٣٤٧١٨٦/ ق

 بازارمر3ز� فاز١
 ٢٨متر همکف ١٨مترطبقه باال 

۶متر انبارآبدارخانه اجاره۵م
٠٩٣٨٦١٤٠٤٤٤-٣٤٢٨٢٦٥٩ 

بلوار سجاد
یک واحد ٧۵ مترى جهت 
مشاغل وکالت، شرکت و 
مطب و غيره  ٧۵ م رهن 

کامل بی واسطه

٠٩١٥١١١٧٨٢٦
٩٥٣٤٧٢٧٢/ ف

�اجاره مغازه ٧٥ متر
آخر بلوار ميرزا کوچک خان 

زیر ساختمان پزشکان اميرالمومنين
٠٩١٥٣٠٤٤٥٦١ فول

٩٥٣٥٠٦٤٣/ ل

٣٥ متر تجار� شي= 
طبقه اول کوثر شمالی ٨ فاز 

تجارى ١٠ م +١,٢٠٠ م اجاره 
٠٩١٥٥١٦٢٥٨٥

٩٥٣٤٩٩٢٤/ ف

فور� - ابتدا� صارم�
یک واحد ادارى لوکس ٩٠مترى دو 

خوابه فول امکانات ٣٠م+ام
بی واسطه ٠٩١٢٥١٢٦٨٩٦

٩٥٣٥٢٧٨٦/ پ

سوئيت آپارتمان
منطقه  بهترین  در  سوئيت   ٢٩ با 

زیارتی امام رضا (ع) یازدهم
٩٥٣٥٢٥٠٣/ ر٠٩١٣١٦١٠٥٣٧

مغازه �ا مسLون�
٨٠ تا ١١٠ متر جهت رستوران 

محدوده کوثر تا صياد -فرهاد  سجاد
٠٩١٥١٢٤٦٠٣٨  

٩٥٣٤٢٧٧٤/ پ

مغازه برا� رهن و اجاره
آدرس: بلوار سجاد- پاساژ 

شهر شب طبقه منفی ١- 
مشخصات مغازه: مساحت ١٧متر

شرایط اجاره: ۵م رهن
 اجاره ٢,٢٠٠,٠٠٠

سخاوتی ٠٩١٢١٠٨٧٧٦٧

٩٥٣٥٣٠١٨/ م

 پروما
 ٢٠متر تجارى طبقه٢

۶٠م رهن کامل قابل تبدیل
٩٥٣٤٩٣١٠/ ق ٠٩١٥٧٧٧٢٠٦٠

آرا�شگاه زنانه هاشميه
٢٠ متر تجارى دائم با لوازم کامل 

با سابقه طوالنی ٢٠ م+ ۴٠٠
٩٥٣٥١٥٧٢/ پ٠٩١٥٣١٣٦١٠٣

حاشيه معلم 
٢٠ متر مغازه تجارى
 ١۵ م +٢,١٠٠ م 

بی واسطه ٠٩١٥٣١٥٣٥٣٠
٩٥٣٥٢٨٥٤/ ف

 ساختمان 
 �ادار

 صفر ١٢٠٠مترزیربنا
آسانسور، پارکينگ

احمدآباد، راهنمایی، 
امامت 

٠٩١٥١٠٥٧٤٤١ 
مداح -کيانی 

 دربست یا واحد
٩٥٣٤٣٦٢٢/ ب

بين و3يل آباد ١٦و١٨
تجارى  مترى   ٢۵ مغازه  باب  یک 
خواب   ٣ مترى   ١٠٠ واحد  +یک 

٠٩٣٦٦٢٤٧٧٤٢فول امکانات
٩٥٣٤٨٧٣٨/ ل

 و�ال�� مل= آباد 
 ۵۴٠متر زیربنا در ٣طبقه 
حاشيه مناسب جهت ادارات

 و ارگانهاى دولتی و خصوصی 
وموسسات آموزشی

 اجاره ١۵ ميليون بيواسطه 
فرمانيه

٠٩١٥٩٥٩٩٣٠٠ 
٩٥٣٥٣٣٣٥/ ب

 �مل�L 3امال تجار
حاشيه خيابان اصلی مصلی حدودا 
۶٠٠ متر به رهن و اجاره داده می شود

٦-٣٨٥٥٣١٥٥
٩٥٣٥٠٤٨٠/ ف

برج آلتون طبقه ٢ +
۶۵ م رهن کامل

 قابل تبدیل به اجاره 
٠٩٣٧٩٣٣٢٢٢٠

٩٥٣٤٧٧٦٠/ ر

 بلوارسجاد 
 چند واحد تجارى نبش 

فلسطين ١٣ مجتمع تجارى 
سروش به رهن و اجاره داده 

می شود 
٠٩١٥٥١١٩٤٢٦ 
٠٩١٥٥٠٠٧٤٧٢

بين الملل
٩٥٣٥٣٢٨٥/ م

و�الشهر
باغچه اجاره جهت سفره خانه 

گل فروشی ، غذا سنتی
٣٥٥٩١١٣٠-٠٩١٥٧٧٧٤١٨٧

٩٥٣٥٢١٩٧/ ل

شاند�ز 
ویال، فول، شيک با ٢ استخرآب گرم و
سردسرپوشيده، عکس هادرپروفایل

٩٥٣١٩٧٥٢/ پ   ٠٩١٥١١٠١٧٦٣

٩٥٢٧٦٠٩٢/ م

 سه راه فردوس� 
 باغ اجاره اى با تمام امکانات 

استخر، روزانه، هفتگی
زرگرانی ٠٩١٥٣١٥٣٣٧٨ 

اجاره باغ و�ال خانوادگ�
طبيعت زیباى زمستونی رو 

ازدست ندید
٠٩٣٥٧٩٠٣٨٩٩

٩٥٣٤٨٥٥١/ ق

 3ارآفر�ن
 مرکز معامالت کارخانجات

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

٩٥١٠٨٣٣١/ مهاشمی

٩٥٢٠٠٢١٢/ پ

سوله -سالن -انبار
از ٨٠ متر تا ۴٠٠٠ متر

 ٠٩١٥١١٥٥١١٨
یاسر دادخدایی ٣٦٦٦٥١٥٤

بلوار شاهنامه 
٢٠٠ متر سوله ٢٠٠ متر محوطه 

با امتيازات ۶ م ٧۵٠ اجاره 
٠٩١٥٣٢٣٦٥١٨

٩٥٣٥٢٨٧٨/ ش

جاده 3الت فردوس�
٨٠٠٠متر دوردیوار حاشيه آسفالت 

مناسب جهت پرورش شترمرغ
٠٩١٥٣٠٦٧٢٤٤

٩٥٣٥٣٠٠٧/ ق

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
 ٠٩١٥٣٢١٣٨٤٧-٣٦٦٣٣٨٨٤

٩٥٢٩٢٨١٨/ ل٠٩١٥٦١٦١٢٠٠

نيازمنداجاره سالن 
جهت کارگاه توليد پوشاک 

حداقل متراژ ٧٠٠ متر
٠٩١٥٥١٣٨٢١١

٩٥٣٤٥٧٢٦/ ق

سالن - سوله - انبار
رهن و اجاره - جاده سنتو

٠٩١٥٢٠٤٠٨٣٤
٠٩١٥٣٠٠٠٨٣٤

٩٥١٧٥٤٦٠/ ف

١٥٠٠متر گاراژ با ٥ مغازه 
و اتاق نگهبان� 

در شهرک صنعتی طرق ۴م رهن
٢م اجاره    ٠٩١٥٧٦٠٦٧٥٢

٩٥٣٥٢٢٨٥/ ق

اجاره گاراژ 
۶٠٠ متر ٣ اتاق ادارى

 داراى آب- برق- گاز -بلوار بهمن 
٩٥٣٥٢٧٣٠/ م٠٩١٥٥١٤٠٢٨٣

اماميه
۵٠ متر ، ١ خواب
 سند ششدانگ

 ٢٠ م نقد + ١۵ م رهن 
+ ٣۵ م وام ، طبقه دوم

٠٩١٥٨٩٨٦٧٥٨
٩٥٣٥٢٦٦٦/ ل

٩٥٣٤٩٥٠٦/ خ

بلوار جانباز ٣
اول تالش ،

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

٠٩١٥٦٧٠٠٠٦٠

سرافرازان آرمان ١٢ 
نبش دوربرگردان، طبقه سوم ،صفر

 ۶۵ متر ۴ واحدى، وکالتی ٧۵م 
٣٨٢١٠٣٨٠-٠٩١٥٩١٢١٨٣٢

٩٥٣٥٠٢٧١/ پ

٩٥٣٤٩٠٩٧/ ق

فروش�٥٠متر آپارتمان
 فقط باسند۶دانگ

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

جاهدشهر
مجتمع آرمس ١، ۵٠ متر 

طبقه اول، خوش نقشه، ٨٢ م
٩٥٣٥٢٣٥٤/ ر٠٩١٥٣١٢٢١٣٧

 ٤٠ و ٦٠متر� حاشيه دالوران
یا  رهن  (یا  ٧۵م  و   ۵۵  ، اقبال  و   
زمين  )صدمتر  ٢۵م  و   ٢٠ تبدیل 

 ٠٩١٥٢٢٠٨١٧٣جاغرق ٣٠م
٩٥٣٥٣١٢٦/ م

قاسم آباد
٨۵متر ٢خواب سراميکmdf ٧٠م

٣٥٢٣٥٠٠٣-٠٩١٥٣١٥١٦١٨
٩٥٢٥٩٨٦٢/ ق

نارنج- سرافرازان 
۶۵متر، ١خواب، طبقه ٣  

سراميک، MDF، کاغذ، مرتب  
٧٧م ٠٩١٥٣٠٩٣٩٢٤

٩٥٣٥٣٠٥٠/ ف

٦٦ متر 
آماده تحویل 
١٠٠ م نقد 
۶٠م وام مسکن

الباقی با اقساط 
٣۶ ماه

ميدان صاحب الزمان

٣٨٠٨٣٦١٣
٩٥٢٨٦٣٢٨/ ق

 هاشميه ٨٥
 ۵۵متر یک خواب، سراميک 

MDF، وام ٣۵ميليون فی ١١۵م
٣٨٨٤٢٣٣٠-٠٩١٥٨٧٥١٠٠٨ 

٩٥٣٥٣٢٢٩/ ب

 BLخيام ٥٠ - هم
سراميک  کف  سردونبش  متر   ۶٠  

انبارى یک خواب MDF فی ٧٠ م
٩٥٣٤٨١٢٥/ ر٠٩١٥٣٣٠٠٦٠٩

بهتر�ن نقطه فالح�
۵۵متر فول نوساز ساخت بی نظير  

سند ششدانگ مترى٢/١٠٠م
٣٥٢١٥٨٦٤-٠٩١٩٥٩١٨٩٥٨

٩٥١٧٢٧٦٦/ ق

قاسم آباد - حجاب ٣ 
۶۶ متر - چهارم تمام MDF سراميک 

کاغذ فاقد آسانسور لوکس ٩٧ م 
٠٩١٠٥٠٠٣٨٠٥

٩٥٣٥٣١٣٩/ ف

٩٥٣٣٣٢٤٤/ ق

٦٠متر آپارتمان باسند٦دانگ 
 ١۵نقد+٢٠رهن+۶٠شرایط وام

٠٩١٥٣١٠٩٦٦٢-٣٦٢٢٤٢٢٩ 

آپارتمان ٥٥ متر� طبقه دوم
سراميک و ام دى اف

شهرک حجت،۴٠ ميليون
٠٩١٥٣٠٠٤١٤٧

٩٥٣٤٤٣٧٠/ ق

جز�ره 3يش 
۵٠متر  خوابه  یک  فروشی  آپارتمان 

سند ششدانگ فی ٢٠٠م 
٩٥٣٤٢٢٦٢/ ف٠٩٠١٧٠٨٠٤٤٩

٩٥٣٤٩٠٩٠/ ق

 ٦٠و٧٥مترآپارتمان
 فقط باسند۶دانگ به ترتيب٢٠و ٣٠م 

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

صياد ٢٣
۶۴ متر طبقه اول نما آجر ٣ سانت 

٢ خواب با پارکينگ ١٣٠ م 
٠٩١٥٥١٨٩٣٤٥

٩٥٣٥٣٠٢٠/ ف

بورس٧٥متر� قاسم آباد
حداقل٢۵م نقد+رهن و وام

اندیشه،حجاب ،اماميه
٠٩١٥٧١٥٦٦٤٥-٣٦٢١٦٦٤٢

٩٥٠٤٠٤٨٨/ ق

بلوار و3يل آباد 
خيابان صدف 

نزدیک به مترو ٧٣متر 
بازسازى کامل ٢خوابه  

لوکس فی ١۶٣م 
٠٩١٥٦٢٣٩٤٧٧

٩٥٣٥٢٣٦٤/ ف

٢٤ �پيروز
انبارى  پارکينگ  ٧۵ متر همکف تميز 
MDF کمد دیوارى پکيج وکالتی ١٢۵ م

٩٥٣٥٢٩٥٥/ ف٠٩٣٨١٨٦٠٧٣٤

برج آسمان 
نماز ٢٧ 

صفر فول با متراژ متفاوت از 
۵٠ تا ١٠٠ متر، خوش نقشه

 تسویه شرکت قيمت از مترى 
١/٩٠٠ تا ٢/٣٠٠ 

٣٨٨٢٨٠٩٨
٩٥٣٥٠٣٥١/ پ٠٩١٥١١٠١٩٥٩

مجيد�ه ٣
٧١ مترى ٩ سال ساخت ١٢٠م 

بيواسطه
٠٩١٠٥٠٠٤٩٥٩

٩٥٣٥١٦٩٩/ ر

بلوار مجيد�ه ١٤
٧٨ متر دوخوابه تميز 

مترى ١,۵٠٠ م بی واسطه
٠٩٣٦٧٥٠٥٧٠٩

٩٥٣٥٣١٢١/ ف

نزد�= حرم 
خرید و فروش آپارتمان

٣٢٢٥٤٤١٤-٠٩١٥١١٠٥١٢٧
٩٥١٥٠٤٨٨/ ق

ابوطالب عبدالمطلب 3ر�م�١٥
خرید، فروش ٧٠ متر به باال

هدایتی     ١-٣٧٢٣٤٢٣٠
٩٥٣١٢٣٥٨/ ف

�قاسم آباد-٧٠ متر
خوابه دو   MDF سراميک  شيک 
 آیفون تصویرى طبقه ۴ بدون آسانسور
فی ١١۵ م ٠٩١٥٦٥٧٠٦٢١

٩٥٣٥٢٧٩٣/ ف

ميدان نما�شگاه 
MDF ٧٠ متر شيک سراميک

 ۵٠م
٠٩١٥٣١٦٥٠٧٧-٣٥٢٤٠٦٩٠

٩٥٣٥٠٧٢٩/ ف

٩٥١٢٨٦٨٢/ ق

قاسم آباد
آپارتمان نقدا خریداریم

٠٩٣٥٥٨٣٣٣٠٥-٣٦٦٣١١٠٢

٩١ �آزاد
٧۵متر ، ٢خواب، نقاشی، مولتی کالر
 سراميک، MDF، طبقه ٢، ٨٠م 

٠٩١٥٥٠٩٥٥٣٨
٩٥٣٥٢٥٥٩/ ف

 حساب�٤-٧٤متر
 طبقه۵آسانسور صفر 
فول امکانات فی ١۴٨م
 ٠٩١٥٥٢٢٩٧٦٦

٩٥٣٥٠٦٥٤/ ق

فالح� ٢
صفر،کف   ، خواب   ٢  ، متر   ٧۵
سراميک،پکيج،رادیاتور ، هود 
گاز،درب ضد سرقت آسانسور 
درب برقی ٧ واحدى،طبقه اول

 ١٢٠ م نقد + ٢٠ م سند
٠٩١٥٦٢٦٢٥٨١

٩٥٣٥٢٦٤٦/ ل

 �قاسم آبادآپارتمان ٧٥متر
 طبقه همکف کاغذ دیوارى mdfمجتمع

 اندیشه ١١٧ م شرایط وام را دارا
٠٩١٥٢٠٥٣١١٦ ميباشد 

٩٥٣٤٩٠٦٣/ ق

 �آپارتمان دونبش ٧٥ متر
موکت  کف  مستقل  امتيازات   ٣ طبقه 
 ٣ کال  نورعالی  اختيار  در  بام  پشت 

٠٩١٥١٠١٥٦٢٣طبقه فی ۶٧م
٩٥٣٥٠٤٣٣/ م

٩٥٣٤٨٣٣٧/ ط

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

٧۵مترى وکالتی.فی۵٩م هرواحد
٠٩١٥١١٥٦٧٦٣-٣٢٧١٠٩٠١

«� «فروش فور
 یک واحد آپارتمان

 طبقه باالى پيلوت ٧١مترى دوخواب
صفر، با امکانات ، جاده طرقبه 

امام خمينی ١٢نرسيده به بازار 
بزرگ بعثت - فی ١١۴ م  

نقد و معاوضه 
٠٩١٥٥٠٩٧٠٣٢ 

٩٥٣٥١٠٤٤/ م

�فروش فور
تختی- صاحب الزمان١

٧٨ مترى- طبقه چهارم فی ١۵۵ م
٠٩١٥٧٦٦١٣٠٢

٩٥٣٥٣٠٩٠/ ق

شاهد ١٤ 
٧٠ متر طبقه ٢ فول و شيک

 ١۴٢ م 
٠٩١٥٥٠٧٦٧١١

٩٥٣٥٢٣٤٦/ ف

سجاد فروش�
٧٢ متر مجتمع ٢۴ واحدى 

٧۵٠ متر زمين ٢ خواب 
طبقه دوم آسانسور 

 MDF سراميک انبارى
فی ٢۴٠ ميليون

٠٩١٥٥١٨٤٧٨٤
٩٥٣٥٢٣٠٦/ ر

�وسفيه،  �= واحد آپارتمان 
٢ خوابه ٧۵ متر با پارکينگ و 

آسانسور امتيازات مستقل فی ۶٢م 
٠٩١٥٣٠٠٠٦٤٤-٣٥٢٢٣٥١٤

٩٥٣٥١١١٨/ ف

اند�شه
واحدهاى نوساز،فول امکانات 

از ١٠۵ م الی ١١۵م
 + ٢۵  م وام ٧%

اقساط ماهی ٢٧٠هزارتومان 
٠٩١٥٦١٥٦٠١٢
٠٩١٥١٠٤٥٢٥٥

٩٥٣٣٣٣٣٤/ م

 �آپارتمان ٧٤ متر
حافظيه ١۵ نورگيرعالی- طبقه ۴ 

manishen.com
٩٥٣٥٣١٦٣/ م٠٩٣٩٧٧٠٠٢٩٦

قاسم آباد
آپارتمان شما را نقدا خریداریم.
٠٩١٥٣٠٦٩٧٣٣-٣٦٦٢٠٨٨٥

٩٥٢٧٢٧٦٩/ پ

حساب�
٧۵متر هاى گلس گاز روکار 

هود تراس انبارى طبقه٢
٧٠نقد+٢۵رهن+٢٠وام%۴

٠٩١٥٥٢٤٩٩٣٢ 
٩٥٢٩٧٧١٧/ ق٣٦٢٢٣٢٦٢

احمدآباد- رضا- قائم 
٧۵متر، طبقه اول، ٢٨٠ م 
٧۵ متر، طبقه دوم، ٢١٠ م 

٠٩١٥٥١٠٥٧٦٩-٣٨٤٦٠٨٩٧
٩٥٣٥٣١٥٢/ م

آپارتمان طبقه چهارم
٧٠ متر دوخواب دربهترین 

موقعيت هفت تير فی ١١٨م
٠٩١٥٢٢٠٨٥٧٥

٩٥٣٥١٩٦٥/ ق

 قاسم آباد،رفيع�
 ٧٢متر ، شيک ، طبقه دوم

٨٢نقد+وام مسکن
جوینده٠٩١٥٢٠٠٢٧٢٠ 

٩٥٣٥٠٢٧٧/ ق

صياد ٧٠ متر 
٢ خواب ،طبقه ۴ با آسانسور 

١۵٣م -بی واسطه
٩٥٣٥٣١٤٣/ پ٠٩٣٩٥٨٩٢٥٠٠

٩٥٣٢٩٧٣٧/ م

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

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

۴٨/۵٠٠٠٩١٥٣٠٣٠٠٩٨
٩٥٣٥٠٣٨٦/ ل

حرعامل� ٤٥ 
دوخوابه طبقه دوم ٧٣ مترى 

قيمت ٨٢م بدون واسطه 
٠٩٣٩٥٩٢٢٦٧٠

٩٥٣٤٩٧٧٢/ ط

٧٩ متر
٢ خواب

بلوار وحدت
٩٠ م نقد 

الباقی در٣٠قسط
۶ ميليون تومانی 

٣٨٠٨٣٦١٣
٩٥٢٨٦٣١٩/ ق

3وثر شمال�
٧۵ متر ٢خواب طبقه اول 

جنوبی پارکينگ انبارى 
نورگير عالی خوش نقشه 

داراى ٢٠م وام 
قيمت نهایی ١٨۶م

٠٩١٥٥٠٧٤١٧٥
٩٥٣٥١٦٣٦/ 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


