
دوشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٠
٣٨

حاشيه امام رضا 
 AL٥٠ متر هم

۵٠ متر زیرزمين تجارى دائم 
مناسب اغذیه فروش با کليه 
لوازم قرارداد ٢ ساله ۵٠م+ 

١٢م اجاره بی واسطه 
٠٩١٥١١٧٧٤٩٨

٩٥٣٥٥٩٦٢/ ف

رهن و اجاره 
قابل تبد�ل

٢٧۵ متر در ١/۵ طبقه+تراس 
تابستانی،شيک ،امکانات فول

فست فود ، کافی شاپ، مجهز به 
(سردخانه + یخچال) و مشاغل 
طرقبه  جاده   ، دفترى  و  ادارى 
اواسط خيابان هتل طرقبه سابق

٠٩١٥٣٠٣٧٢٨٢
٩٥٣٥٥٥٤٧/ ل

٩٥٢٥٣٩٤٥/ ف

مالLين محترم
 مغازه ها� بزرگ

به منظور توسعه شعب 
هایپرمارکتهاى زنجيره اى

  (( افق کوروش)) 
با بيش از  ۵٠٠ 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

بلوار سجاد
مغازه و دفترکار تجارى با قيمت و 

موقعيت استثنایی
٠٩١٠٥٠٠١٣٥٨

٩٥٣٤٧٨٦١/ ف

مل= آباد - فرهاد
١٠٠ متر تجارى دائم 

جهت دفتر کار ١٠ م + ٢,٢٠٠
٠٩١٠٥٦٨٩٠١٠-٣٧٦٠٢٢٦١

٩٥٣٥٥٩٢٥/ ف

و�ال لو3س- شاند�ز
مبلمان کامل

 اجاره روزانه وهفتگی
٩٥٣٥٦٨١٢/ پ٠٩٣٩١١٠٦٤٢٠

٩٥٢٧٦٠٩٢/ م

 سه راه فردوس� 
 باغ اجاره اى با تمام امکانات 

استخر، روزانه، هفتگی
زرگرانی ٠٩١٥٣١٥٣٣٧٨ 

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

٩٥٣١٩٧٥٢/ پ   ٠٩١٥١١٠١٧٦٣

و�الشهر
باغچه اجاره جهت سفره خانه 

گل فروشی ، غذا سنتی
٣٥٥٩١١٣٠-٠٩١٥٧٧٧٤١٨٧

٩٥٣٥٢١٩٧/ ل

�انبار تجار� ٥٠٠متر
خين عرب بين طرحچی ٢۵ و ٢٧ 

١٠٠ م رهن کامل یا (٣٠ م +٢ م )
٠٩١٥١٨٢٤٣٢٩

٩٥٣٥٣٥٩٣/ ف

 3ارآفر�ن
 مرکز معامالت کارخانجات

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

٩٥١٠٨٣٣١/ مهاشمی

سالن - سوله - انبار
رهن و اجاره - جاده سنتو

٠٩١٥٢٠٤٠٨٣٤
٠٩١٥٣٠٠٠٨٣٤

٩٥١٧٥٤٦٠/ ف

گلخانه 
اجاره داده می شود 

٩٥٣٥٥٨٦٤/ ف٠٩١٥٢٠٢٦٢١٠

٩٥٢٠٠٢١٢/ پ

سوله -سالن -انبار
از ٨٠ متر تا ۴٠٠٠ متر

 ٠٩١٥١١٥٥١١٨
یاسر دادخدایی ٣٦٦٦٥١٥٤

نيازمنداجاره سالن 
جهت کارگاه توليد پوشاک 

حداقل متراژ ٧٠٠ متر
٠٩١٥٥١٣٨٢١١

٩٥٣٤٥٧٢٦/ ق

بلوار شاهنامه 
٢٠٠ متر سوله ٢٠٠ متر محوطه 

با امتيازات ۶م+ ٧۵٠اجاره 
٠٩١٥٣٢٣١٨٦٥

٩٥٣٥٦٤٨٨/ ف

٩٥٣٤٩٠٩٠/ ق

 ٦٠و٧٥مترآپارتمان
 فقط باسند۶دانگ به ترتيب٢٠و ٣٠م 

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

قاسم آباد
٨۵متر ٢خواب سراميکmdf ٧٠م

٣٥٢٣٥٠٠٣-٠٩١٥٣١٥١٦١٨
٩٥٢٥٩٨٦٢/ ق

٩٥٣٤٩٥٠٦/ خ

بلوار جانباز ٣
اول تالش ،

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

٠٩١٥٦٧٠٠٠٦٠

شر�عت� ٧٣
 ابرار ٨٫٣

فروش فورى- همکف
 حاشيه خيابان ۵۵ مترى

 کف سراميک- هاى گلس
 یک خواب- قيمت ۴٨ م

٠٩٢١٥٢٤٩٧٤١
٩٥٣٥٣٣٥٦/ ف

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

سند ششدانگ مترى٢/١٠٠م
٣٥٢١٥٨٦٤-٠٩١٩٥٩١٨٩٥٨

٩٥١٧٢٧٦٦/ ق

قاسم آباد - شر�عت� ٧٣ 
��وسفيه آپارتمان ٥٠ متر

فول امکانات فی ۴٢م
٠٩٣٥٥١٩٠٠١١

٩٥٣٥٦٢٩٥/ ف

٩٥٣٤٩٠٩٧/ ق

فروش�٥٠متر آپارتمان
 فقط باسند۶دانگ

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

جز�ره 3يش 
۵٠متر  خوابه  یک  فروشی  آپارتمان 

سند ششدانگ فی ٢٠٠م 
٩٥٣٤٢٢٦٢/ ف٠٩٠١٧٠٨٠٤٤٩

شهرt آبادگران
آپارتمان ۶٠ متر مبله 
شده با بهترین برندها 

فول بازسازى شده 
چشم انداز عالی جکوزى 
سيستم صوتی تصویرى 

سونی و امکانات کامل 
فقط ٢٢٠ م

 ساعت تماس ٩ الی ٢١

٠٩١٥٣٢١٩٨٩٦
٩٥٣٥٥٩٦٤/ ف

٦٦ متر 
آماده تحویل 
١٠٠ م نقد 
۶٠م وام مسکن

الباقی با اقساط 
٣۶ ماه

ميدان صاحب الزمان

٣٨٠٨٣٦١٣
٩٥٢٨٦٣٢٨/ ق

فروش خانه همراه با مغازه
۵٠ متر در ٣ طبقه، طبقه همکف 

مغازه،٢طبقه مسکونی قيمت 
١٢۵م      ٠٩٣٧١٥٦٣٥٣٦

٩٥٣٥٤٠٦٦/ ق

دندانپزشLان ٥
 ۵٢متر، یک خواب، ششدانگ 

پایان کار فی ١۵٠م 
٠٩١٥١١٦٢٤٦٢-٣٨٦٩٩٩٨١

٩٥٣٥٦١٠٨/ ق

هاشميه ٨٣
١٧٠م  شيک  فول  ٢خوابه  ۶۶متر 
معاوضه با واحد تا ٢٠٠م بدون واسطه

٠٩٣٥٣٧٠٣٦٩٤
٩٥٣٥٦٩٠٦/ ب

موسو� قوچان�-٥٦متر 
بدون   ٣ طبقه  ششدانگ  ٢خوابه،   
فی  نقشه  خوش  لوکس،  آسانسور 

١٢٠٠٩١٥٣٠٢٠٩٨٧م 
٩٥٣٥٥٥٧٥/ ف

٥٥ متر ١ خواب طبقه اول 
پار3ت MDF پار3ينگ

سند ششدانگ صياد ۵١
٩٥٣٥٦٣٢٢/ ف٣٦٠٣٥٤٤٢

آموزگار ٦٧ -٦٩ متر 
طبقه ۴ فول شيک ٢ خواب بی واسطه 

١۶٢ م 
پازل 

٠٩١٥٣٠٥٦٢٧٩
٠٩٣٦٣٧٣٤٦٣٧

٩٥٣٥٥٣١٣/ ب

آپارتمان اند�شه 
۶٠متر، کف سراميک  

MDF کابينت
 آیفون تصویرى

 تراس، طبقه چهارم
 بدون آسانسور، قولنامه اى 

٠٩١٥٧٠١٧٥١٢
٩٥٣٥٦٨٦٩/ ف

نزد�= حرم 
خرید و فروش آپارتمان

٣٢٢٥٤٤١٤-٠٩١٥١١٠٥١٢٧
٩٥١٥٠٤٨٨/ ق

صدف- ٧٠متر- سرامي= 
انبارى طبقه چهارم  mdfپارکينگ 
بدون آسانسور ٨واحدى فی ١٢٠م
٠٩٣٨٥٣٥٣٨٦٠-٣٥٣٥٣٨٦٠

٩٥٣٥٦٥٠١/ ق

اند�شه
واحدهاى نوساز،فول امکانات 

از ١٠۵ م الی ١١۵م
 + ٢۵  م وام ٧%

اقساط ماهی ٢٧٠هزارتومان 
٠٩١٥٦١٥٦٠١٢
٠٩١٥١٠٤٥٢٥٥

٩٥٣٣٣٣٣٤/ م

٩٥٣٢٩٧٣٧/ م

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

٧٢ متر قرن� ٢٩
 MDF صفر فول سنددار

سراميک پکيج گاز توکار
٠٩١٥١٥٧٣٨٤٥

٩٥٣٥٦٣٣٢/ ف

 هاشميه ٨٥
 ٧٧مترى، شيک، بی واسطه

 فی ١۶٨م
٠٩١٥٣٥٩٦٦٧٩ 

٩٥٣٥٣٣٠٢/ ب

بورس٧٥متر� قاسم آباد
حداقل٢۵م نقد+رهن و وام

اندیشه،حجاب ،اماميه
٠٩١٥٧١٥٦٦٤٥-٣٦٢١٦٦٤٢

٩٥٠٤٠٤٨٨/ ق

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

٠٩١٥٥٠٩٥٥٣٨
٩٥٣٥٢٥٥٩/ ف

 حاشيه خيابان اصل� نهضت
 ٧٠متر٢خواب طبقه اول 
۵واحدى تميز و شيک ۶٣م

٠٩٣٥٤٠٨٧٣٠٠ 
٩٥٣٥٣٨٥١/ ق

قاسم آباد(فول امLانات)
شریعتی ۶٠ مجتمع غدیر

٧٨مترى+طبقه دوم
٠٩٠٣٧٢١٦٥٨٣

٩٥٣٥٤٠٦٤/ ق

٧٩ متر
٢ خواب

بلوار وحدت
٩٠ م نقد 

الباقی در٣٠قسط
۶ ميليون تومانی 

٣٨٠٨٣٦١٣
٩٥٢٨٦٣١٩/ ق

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

هدایتی     ١-٣٧٢٣٤٢٣٠
٩٥٣١٢٣٥٨/ ف

بدون واسطه 
٧٠ متر ٢ خوابه ششدانگ ملکی 

پارکينگ آسانسور (جک ) 
طبقه دوم، سوم  تک واحدى لوکس صفر 
٧٠ م شرایط بدون سود  ٣٠ م رهن

 ( در صورت تمایل به سکونت )
 مبلغ رهن اقساط بدون سود )

 ۶٠ م وام مسکن
 اقساط ماهيانه ۵٠٠ شروع اقساط

 وام ١٠ ماه پس از تحویل آپارتمان   
چهارراه راه آهن

 بلوار مجلسی ابوذر غربی 
٣٢٧٦٨٧٩١

٠٩١٥٩١٢٦٦٩٧
٩٥٣٣٠٤١٩/ ف٠٩١٥٠٠٥٦٦٩٧

�اول اند�شه حاشيه راز
طبقه اول ٧٠متر ٢خواب ٩سال 

ساخت فی ١٢٨م سندآزاد
٠٩١٥٥١٣٧١٧٨

٩٥٣٥٣٣٩٤/ ق

قاسم آباد - بهورز
٧۵ متر طبقه پنجم آسانسور 

سراميک هایگلس
٠٩١٥٩٧١١٩٣٨

٩٥٣٥٦١٤٠/ ق

٧ تير - چراغچ� ١٧
٧٠ متر طبقه اول پارکينگ سند 

شش دانگ کاغذ MDF پنل 
نورعالی ٠٩١٥١٥٧٣٨٤٥

٩٥٣٥٦٣٣٦/ ف

امير�ه
۶٠متریک خواب سراميک

mdfگاز روکار کاغذ آسانسور
۴٠نقد+١۵رهن+٣٠وام

٠٩٣٦١٧٢٢٦٦٠
٩٥٢٩٧٧١٧/ ق٣٦٢٢٣٢٦٢

٩٥١٢٨٦٨٢/ ق

قاسم آباد
آپارتمان نقدا خریداریم

٠٩٣٥٥٨٣٣٣٠٥-٣٦٦٣١١٠٢

هاشم� نژاد
٧۵ متر ٢ خواب طبقه ٣

 ٣٢٢٣٧٢٨٣
٠٩٣٨٣٣٤٠٤٥٠

٩٥٣٥٠٣٥٦/ ف

قاسم آباد
آپارتمان شما را نقدا خریداریم.
٠٩١٥٣٠٦٩٧٣٣-٣٦٦٢٠٨٨٥

٩٥٢٧٢٧٦٩/ پ

 هاشميه ٨٥
 ٧٧مترى،شيک، بی واسطه

 فی ١۶٨م
٩٥٣٥٦٩٤٢/ ب ٠٩١٥٣٥٩٦٦٧٩

مسLن مهر گلبهار
صفر، آسانسور، پارکينگ، انبار 

درب ضد سرقت توافقی 
٩٥٣٥٥٧٧٠/ ر٠٩١٥١٠٩١٦٨٨

٩٥٣٥٦٥٧٩/ ط

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

٧۵مترى وکالتی.فی۵٩م هرواحد
٠٩١٥١١٥٦٧٦٣-٣٢٧١٠٩٠١

٧٨متر طبقه دوم بسيار شي=
MDF، پکيج، سراميک، گاز روميزى و 
هود نبش استاد یوسفی ٢ فی١۴٧م 

 ٠٩٣٧٢٩٤٠٥١١
٩٥٣٥٤٣٠٠/ آ

چهارراه ورزش
٧٠مترى۴واحدى طبقه٢فوق العاده 

لوکس نوساز تخليه
٩٤٣٩٨٨٧٣/ ق٠٩١٥٢٠٢٩٠٠٢

 ٣٦-٣٨ اقدسيه  بين   ١٨ ميثاق 
٧۵ متر طبقه سوم فی 

مترى١,١٠٠ م 
٩٥٣٥٥٩٨٣/ ف٠٩٣٩٠٢٥٠١٠٦

بلوار معلم(قانع)
طبقه  ۴ سوم،  طبقه   ، متر   ٨۵
 ۶ واحد ، ۴سال ساخت، ٢ خواب
 آسانسور ، پارکينگ، سراميک
 کولر گازى، روبه آفتاب ، بی واسطه

 فی ١٨٠ م
٠٩١٥١٠٠١٠٦٠-٣٥٠٩٨٠٨٠

٩٥٣٥٦٧٧٦/ ل

سامانيه-٨٥متر
شيک و خوش نقشه،٢٢۵م
آرین٠٩١٥٧٧٧٨٩٩٠

٩٥٣٥٣٦٥٣/ پ

هفت تير- خيابان و�ال 
ساخت  سال   ٧ متر   ٨٠ همکف 
شيک خوش نقشه مترى ٢,٣۵٠م

٠٩١٥٩٢٥٦٠٤١
٩٥٣٥٥٨٨٤/ ف

قاسم آباد-حساب�
MDF،٨٧متر،کاغذ،سراميک
خوش نقشه،نورگيرعالی،٩٣م

٩٥٣٥٣٧٩١/ پ٠٩١٥٣٢١٥٣٠٤

٨٦ متر آپارتمان سنددار 
واقع در حاشيه جانباز ٩ 

طبقه ششم زیرفی کارشناس
٩٥٣٥٦٠٣٠/ م٠٩١٥٥٠٨٨١١٠

اول دانشجو 
٨٥متر، لو3س ف� ٢٣٠م
بی واسطه ٠٩١٥٢٥٢٥٥٤٥

٩٥٣٥٦٢٥٦/ ف

٩٥٣٠٢١٢٩/ خ

امام خمين�،ثامن
خرید و فروش آپارتمان 
در اسرع وقت - عليزاده

٣٨٥٨٢١١٩          

�= واحد آپارتمان ٨١ متر 3امل 
مجتمع ٨٢٨ واحدى خاتم االوصيا 

گلبهار قيمت توافقی 
٠٩٣٨٣١١٦٩٠٢

٩٥٣٥٦٤٨٢/ ف

الدن -آپارتمان ٨٣ متر
طبقه ۴ از ۵ با آسانسور فول امکانات 

٧ سال و نورگير عالی شيک ٢١٠ م 
٠٩١٥٥٠٢٤٥٢٦

٩٥٣٥٦٢٤٤/ ف

�خيام ٣٦ واحد ٨٥متر
٢ خوابه همکف شمالی با پارکينگ 

۵ واحدى قولنامه رسمی 
٠٩١٥٥٠٨٩١٠٣

٩٥٣٥٤٤٣٠/ ر

 ١٠١ �٨٠ متر آزاد
٢ خواب فول شيک طبقه سوم 

١١٠م 
٣٦٦٧٢٦٦٦-٠٩١٥٩٠٠٢٦٥٠

٩٥٣٥٢٨١٣/ م

٩٥٣٣٩٢٨٦/ ف

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

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

مجيد�ه- استثنا�� 
آپارتمان ٨۵ و ٩۵و ١٠٠مترى 

آماده - فول امکانات 
٠٩١٥٥٥٩٩٥٠٥-٣٥٣١٧٠٠٣

٩٥٣٤٩٩٤٩/ ف

دانش آموز- ٨٠ متر 
٢ خواب طبقه ٣ شيک تميز بی واسطه

 ١۶٧ م 
پازل 

٠٩١٥٣٠٥٦٢٧٩
٠٩٣٦٣٧٣٤٦٣٧

٩٥٣٥٥٣١٤/ ب

٩٥٣٥٥٠٠٢/ ق

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

٠٩٣٥٥٨٣٣٣٠٥ 

الدن 
٨٠ مترى فول امکانات ميالن
 ٢٠ مترى ١٨٠م بی واسطه 

٠٩١٥٠٧٥٢٠١١
٩٥٣٥٦٧٢٢/ ف

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

٨٦ متر
٢خواب

آماده تحویل
نزدیک حرم مطهر

١٩٩ م نقد 
الباقی در٢۴ ماه

اقساط 
٣٨٠٨٣٦١٣

٩٥٢٨٦٣٢٥/ ق

�١٥ واحد ٨٥ متر
صفر، سه نبش شمالی
تحویل آخر اردیبهشت ٩۶

فول امکانات
خيابان امام رضا

   ٠٩١٥٠٠١٣٣١٥
٣٨٥٤٩٨٨٤

٩٥٣٥٦٥٤٣/ خ

مجيد�ه ٣ 
٨٠ متر طبقه ٢، ۶ واحدى ١۵۵م 

٠٩١٥٢٠٢٠٦٨٨
٩٥٣٥٥٥١٣/ ف

٩٥٣٢٨٥٨٨/ م

امام رضا، بهار 
امالک کمالی

٠٩١٥٥١٥٢٥٧٥ کمالی
١٢-٣٨٥٨١٦١١

مسLن مهر گلبهار
بلوار مطهرى مجتمع ولی عصر 

بلوک ٨ تيپ دوخوابه 
٠٩١٢٥٩٨١٢٣٥

٩٥٣٥٥٦٨٠/ ر

امامت 
٨٠متر فول ٢٠٠م بی واسطه   

عليزاده ٠٩١٥٨٩٨١٨٦١
٩٥٣٤٢٣١٩/ ف

٩٥٣٤٥٧٣١/ ق

 قاسم آباد،اند�شه
 ٨۵مترنوسازصفرشيک طبقه١ وکالتی

٠٩١٥٥٠٩١٥٥٠فی١٠٧م
٣٦٦٣١٤٧١

هاشميه ٨٥ 
٧١ متر ٢ خواب، سراميک ،هایگلس 

پارکينگ، انبارى ،فول ١۵۵م
٩٥٣٥٣٨٠٣/ پ٠٩١٥٣٠٢٧١٠٧

اوا�ل سيدرض� 
٩٢ متر بازسازى شده شيک ٢٢۵ 
ميليون به همراه رهن  بی واسطه 

٩٥٣٥٥٩٧٢/ ر٠٩١٥٦٢٧٩٣٠٣

٩٥ متر شي= 
محدوده مل= آباد 

خوش نقشه خلوت کاغذدیوارى
٠٩١٥٥٠٩٢٨١٢-٣٨٧٦١٨٩٨

٩٥٣٥٤٣٤٢/ ف

سيدرض� ٥٥
٩٢ مترى،طبقه اول،فول امکانات 

سر دونبش ، فی ٢۴٠ م
٠٩١٥٣١٧٢٠٧١

٩٥٣٥٥٨٤٣/ ل

هاشميه 
٣ واحد،٩٠مترى،یکجا،قدیمی ساز

با یک مغازه تجارى موقت،٨۵٠م
٩٥٣٥٥٨٣٢/ پ٠٩١٥١٥٧٢٦٣٤

٩٩ متر شر�عت� ٧٠
صفر فول امکانات طبقه سوم 

٢٠٠م
٠٩١٥٣١٧٨٤٩٨

٩٥٣٥٦٨١٨/ ق

مجيد�ه٣ 
 ٩١متر طبقه اول سراميک 

MDF پکيج فی ١٣٣م
٩٥٣٥٦٠٣٤/ ق ٠٩١٥٧٦٩٤٩٣٩

فالح� ٨
٩۵ متر،صفر ، فول امکانات کف پارکت 
بدون واسطه ٢٠۵ م سند آماده وام

٠٩١٥١١١١٨٧٧حقيقی
٩٥٣٥٦١٩٥/ ل

حافظيه صياد 
همکف ٩٣ متر زیربنا ١٠۴ متر 

حياط اختصاصی انبارى 
٠٩٣٦٥٩١٠٤٠٨

٩٥٣٥٦٢٦٨/ ف

مجيد�ه
٩٠ تا ١٢۵ متر فول ۵٠ تا ٨٠ م 

وام مسکن ١,۵٠٠ م به باال
٣٥٣١٥٥١٥-٠٩٣٥٣٤٩٣٧٧١

٩٥٣٢٣٦٠٨/ ف

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

بدون واسطه ٠٩١٥٤٢٨٠١٤٨
٩٥٣٤٧٠٠٥/ 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

خر�د و فروش 
آپارتمان ٩٠ تا ٩٩ متر


