
٣٩
پنجشنبه ١٩  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٣

هاشميه ٦٣ 
مغازه تجارى دائم ٣٠ متر  کف 

بدنه سراميک سوپر، مزون خياطی
٩٥٣٥٩٣٣٩/ پ٠٩٣٥٨٣٨٨٠٧٢

 �دفتر3ار تجار
 ۶٨متر٢خواب شيک با کليه امکانات 

واقع در برج جاودان-مجد- قرنی
 ٠٩١٥١١٤٥٢٨٠-٣٥٠١١٨١٣

٩٥٣٥٨٦٣١/ ق

بلوار مجد دفتر 3ار
٢۵٠ متر فول امکانات ٢٠ م + ٣ 

م بی واسطه شيرین زاده
٩٥٣٥٢٢٩٥/ ر٣٧٢٩٩٢٤٧

دفتر3ار 
طبقه  ۵٠م  واحد  یک  سجاد  بلوار  در 
همکف مستقل به اجاره داده می شود 

٩٥٣٥٨١٢٦/ م٣٧٦١٢٢٢٩

3افه سنت� 
با تجار� موقت

با همه امکانات الزم و فضاى 
سرسبز و استخر به اجاره 

داده می شود
٠٩١٥٣٠١٧٣٠٨

٠٩١٥١٠٩٥٨٠٩-٣٨٦٧١٣٦٥
٩٥٣٥٨٤٠٠/ ف

٩٥٣٥٩٤٧٥/ ق

مطب-دفتر 
چهارراه زرینه، ٧٠متر مستقل 
طبقه١،  رهن ۵٠ م، اجاره ١۵٠

٠٩١٥١١٠٧٧٦٥

٩٥٣٥٨٤٧٤/ ق

 بازارمر3ز� فاز١
 ٢٨متر همکف ١٨مترطبقه باال 

۶متر انبارآبدارخانه اجاره۵م
٠٩٣٨٦١٤٠٤٤٤-٣٤٢٨٢٦٥٩ 

حاشيه و�ران� 
۵٠٠ متر تجارى دائم در ٣ طبقه 

١۴٠م رهن+ ۵,۵٠٠م اجاره 
٠٩١٥٥١٨٣٠٠٤

٩٥٣٥٩١٨٨/ ف

AK١٠٥مترهم �مغازه تجار
رضا  امام  خيابان  اول  طبقه  ١١٧متر 
خيابان تهران امام رضا ٩ رهن و اجاره
٠٩١٥٣١٦٨٩٤٦-٣٨٥٩٩٣١٤

٩٥٣٦٠٠٠٢/ م

شيفت صبح 
باشگاه پرورش اندام

جهت بانوان 
از ساعت ٧ الی ١٣:٣٠ با کليه 
امکانات حاشيه بلوار ملک آباد 
به رهن و اجاره داده می شود
٠٩٣٦٨٩٤٧٥٢٥

٩٥٣٥٩٧٣٥/ ف

حاشيه راهنما�� 
مقابل برج سلمان
۵ طبقه، تجارى، زیرزمين ۶٠ 

متر همکف ١٢٠ متر طبقه اول، 
دوم و سوم ١٣٠ متر یکجا یا 

تک واحدى رهن و اجاره
٠٩١٥٣٠٠٩١٩٥

٩٥٣٥٩٤١٦/ ف

خيابان آبKوه
٣۵ متر واقع در زیرزمين 
جهت دفترکار رهن و اجاره

٠٩١٥٣١٤١٤٩٣
٩٥٣٥٩٥١٠/ ف

رهن واجاره 
٢۵٠ متر مربع زیر زمين 
تجارى دائم ارتفاع ۴ متر 

از کف بدنه و کف سنگ
 برق ٣ فاز 

حاشيه بلوار امامت 
٣٦٠٧٤٥٧٥

٩٥٣٥٩٣٨٣/ ف٠٩١٥٣١٠٢٤١٨

3وثر جنوب� ١٤ 
١٢٠ متر در دو دربند با 

سرویس تجارى دائم 
٠٩١٥٣١٠٩٨٤٩

٩٥٣٥٧١٠١/ ف

رهن و اجاره 
 مغازه به مساحت ٨٠متر و 

بالکن به مساحت ٣۵متر 
 جنب ميدان توحيد اول بلوار قره نی
( رهن و اجاره قابل تبدیل) 

٣٧٢٥٣٢٢٤
٠٩١٥٥٢٠٥٦٠١
 ٠٩١٥٣١٥٦٢٨٠

٩٥٣٥٨٩١٠/ م

�دفتر3ار تجار
سوئيت آپارتمان تجارى ۵٠ مترى 

شيک جهت دفترکار فرامرز ٣۶
٩٥٣٥٩٧٦٧/ ف٠٩٣٦٢٣٠٥١٧٠

 �پيروز
٣٨ متر تجارى دائم ٢ نبش 

١٠م + ٣/٧٠٠ 
٩٥٣٥٩٥٦٠/ پ٠٩١٥٨٨٠٠٣٩٨

سه راه فردوس� 
اوایل شاهنامه باغ ١٠٠٠ متر

 ٢۵٠ متر زیربنا با تمام امکانات 
موسوى ٠٩٣٠٤٤٤٠٢٨٨

٩٥٣٥٩٢٧٧/ پ

٩٥٣٥٩٤٢٤/ ق

 طرقبه
 ویالى اجاره اى فول امکانات

استخر جکوزى ، روزانه-هفتگی
 ٠٩١٥١١١٦٧٠٤

٩٥٣٥٦٧٥٦/ م

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

٠٩١٥١٥٧٣٠٠٥

و�ال لو3س- شاند�ز
مبلمان کامل

 اجاره روزانه وهفتگی
٩٥٣٥٦٨١٢/ پ٠٩٣٩١١٠٦٤٢٠

٩٥١٤٣٦٣٥/ خ

 سالن، سوله ،انبار
درشهرک هاى صنعتی

 و مناطق صنعتی
با٢٠سال تجربه

 ٠٩١٥٥٠١٤٤٨٣
یوسفی٠٩١٥٧٠١٤٤٨٣
اجاره انبار 

٨ انبار سوله ٢۵٠ مترى 
با آب ، برق و نگهبانی
 اجاره داده ميشود . 

کيلومتر ١٢ حاشيه جاده 
جدید نيشابور - سبزوار 
٠٩٣٦٢٦٤٥٩١٤

٩٥٣٥٩٥٧٩/ ش

فروش آپارتمان سناباد
۵٢ متر مربع، طبقه سوم جنوبی 

١۴٠ م 
٩٥٣٥٧٩٨٥/ ر٠٩١٥١١١٨٠٣٩

 چهارراه د3ترا 
ابن سينا

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

فقط ١٩٩م 
٣٧٦٢٤١٦٥-٠٩٩٠٣٥٣٢١٥٥ 

٩٥٣٤٩٥٣٥/ متلگرام - بيواسطه

٩٥٣٥٩٢٨٤/ ق

�اماميه- رستگار
۵٠ متر همکف سرام mdf کاغذ 

شيک سند ششدانگ ۶۴م
٠٩١٥٨٦٠٠٠٦١

قابل توجه پزشKان 
محترم

حاشيه احمدآباد نرسيده به 
چهارراه پرستار طبقه دوم 
ساختمان خوشکار ۶٣متر 

دوخواب حال آشپزخانه اسپليت 
شوفاز سراميک شيک 

فقط ٣۵٠ م
٠٩١٥٨٧٩١٠٩٨

٩٥٣٥٩١٦٩/ ق

 AKز�تون- هم
۵٠ متر پارکينگ ١ خوابه فی ۶٣م
٠٩١٥٣٠٢٤٥٤٧-٣٨٢١٣٦٥١

٩٥٣٥٨٧٣٩/ ف

دالوران - نارنج
طبقه ٣، پارکينگ ١خوابه

 ۶۵ متر فی ٧۵م
٠٩١٥٣٠٢٤٥٤٧-٣٨٢١٣٦٥١

٩٥٣٥٨٧٤٨/ ف

جاهدشهر سجاد�ه ٦
آرمس ۵٠ متر طبقه اول 

سند ۶ دانگ بازسازى فی ٨٠ م 
٠٩٣٥٤١٨٢٦٢٥

٩٥٣٥٨١٢٠/ ر

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

٠٩١٥١٠١٥٦٢٣طبقه فی ۶٧م
٩٥٣٥٠٤٣٣/ م

٩٥١٢٨٦٨٢/ ق

قاسم آباد
آپارتمان نقدا خریداریم

٠٩٣٥٥٨٣٣٣٠٥-٣٦٦٣١١٠٢

فرامرز عباس� 
٧٧ متر طبقه اول شيک 

فی ٢١۵ م
٣٦٠٧٧٣٣٩-٠٩٣٨٩٤٢٠٦٧٣

٩٥٣٥٩١٨٩/ ف

صارم�
٧۵ متر شيک نورگير عالی 

بی واسطه ١۵۵م
٩٥٣٥٩٣٤٩/ ف٠٩٠١٩١٥٠٦٠٦

فKور� -٧٥ متر
بين هنرستان و هفت تير طبقه سوم  
کاغذ  سراميک  آسانسور   - خواب   ٢

٠٩١٥٣١٦٣٠٨٠فی ١٧٠ م
٩٥٣٥٩٤٧٢/ ف

صياد 
وام دار ٧٠ مترى فول

 لوکس خوش نقشه ١٣۵ م
٠٩١٥٥٧٦٤٩٣٤

٩٥٣٥٩٦٣١/ ف

آپارتمان فروش� گلبهار
تعویض باخودرو، ٧٨ متر فول امکانات

 + م   ٣٨ شده  پرداخت  قسط   ٣٠  
٠٩٠٣٤٧١٣٨٦٦الباقی وام

٩٥٣٥٩٥٤٣/ م

٩٥٣٥٩٤١٠/ پ

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
٠٩١٥١١٠١٩٥٩

قاسم آباد
آپارتمان شما را نقدا خریداریم.
٠٩١٥٣٠٦٩٧٣٣-٣٦٦٢٠٨٨٥

٩٥٢٧٢٧٦٩/ پ

ا3از�ون پشت ز�ست خاور
٧٧ متر کال دو طبقه - طبقه ٢  

بازسازى پارکينگ انبارى 
٠٩٣٨٩٠٨٩٥٣٨

٩٥٣٥٧١٦٤/ ف

٩٥٣٢٩٧٣٧/ م

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

اوا�ل هفت تير 
نقشه،  خوش  بسيار  ٧٧مترى   
امکانات  فول  گلس،  هاى  پارکت، 

 ٢١٠٠٩٣٦٦١٢٤٠٣٢م
٩٥٣٥٩٨٦٤/ ب

اقبال ١٤
٧٠ متر -٢ خواب - طبقه ٣- ٩ سال  

٨ واحدى آفتابگير فی ١۵٠ م
٠٩١٥٣١٦٣٠٨٠

٩٥٣٥٩٦٠٠/ ف

بورس٧٥متر� قاسم آباد
حداقل٢۵م نقد+رهن و وام

اندیشه،حجاب ،اماميه
٠٩١٥٧١٥٦٦٤٥-٣٦٢١٦٦٤٢

٩٥٠٤٠٤٨٨/ ق

اند�شه
واحدهاى نوساز،فول امکانات 

از ١٠۵ م الی ١١۵م
 + ٢۵  م وام ٧%

اقساط ماهی ٢٧٠هزارتومان 
٠٩١٥٦١٥٦٠١٢
٠٩١٥١٠٤٥٢٥٥

٩٥٣٣٣٣٣٤/ م

الهيه ٢٠ 
٧۵ متر طبقه اول ۴ سال داراى 

١۵ م وام فی ١١۵ م 
٠٩١٥٥٢٢٤٦١٥

٩٥٣٥٤٤٥١/ ف

٧٢ متر قرن� ٢٩
 MDF صفر فول سنددار

سراميک پکيج گاز توکار
٠٩١٥١٥٧٣٨٤٥

٩٥٣٥٦٣٣٢/ ف

آپارتمان فروش� واقع 
در عدل خمين� ٨٦
۵ واحدى داراى دو واحد

 ٧۵ دو واحد ٧٠ 
یک سوئيت ۴٠ مترى

 در همکف، فول امکانات
 نما گرانيت، تراس، پارکينگ 

خيابان ٢٠ متر زمين 
عرض ٢٠ متر
 بدون مشرف 

و دسترسی آسان به حرم 
به فروش می رسد 

وکيلی ٠٩١٥٧٦٠٦٣٠٣   
٩٥٣٥٥٧٧٨/ ر٣٨٥٤٩٢٧٩

 قاسم آباد-هم٦٧AKمتر
 ٨٠حياط- دوم١٢۴متر۴مترتراس

پنجم ١٨٣متر ٣متر تراس
٠٩١٥٥٠٥٧٤٦٩ 

٩٥٣٥٨٧٦٣/ ق

سروش٢٤ معلم١٢
٧۴متر همکف شمالی ٢خواب 

کابينت هایگلس کاغذ 
دیوارى سراميک کولرگازى 

دربرقی آیفون تصویرى سند 
ششدانگ آزاد فی٢١٠م

٠٩١٥٣٠٣٠٧٨١
٠٩٣٠٥٧٣٣٠٥١

٩٥٣٥٩٦١٤/ ق

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

ساخت فی ١٢٨م سندآزاد
٠٩١٥٥١٣٧١٧٨

٩٥٣٥٣٣٩٤/ ق

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

شش دانگ کاغذ MDF پنل 
نورعالی ٠٩١٥١٥٧٣٨٤٥

٩٥٣٥٦٣٣٦/ ف

فروش فور� یک واحد آپارتمان
٧٠ مترى طبقه همکف با مغازه واقع 

در خيابان توس ٣١ نوید ١٧,٣
٠٩١٥٩٠٢٠٥٤٣

٩٥٣٥٨١٦٢/ م

٩٥٣٥٦٥٧٩/ ط

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

٧۵مترى وکالتی.فی۵٩م هرواحد
٠٩١٥١١٥٦٧٦٣-٣٢٧١٠٩٠١

شر�عت� ٤٥
٧۵ متر طبقه اول رو به خيابان ٣٠ 
متر تراس بازسازى کامل ١۵۵ م 

٠٩١٥٢٠١٩٠٧٢سيدى 
٩٥٣٥٩٦٢٢/ ف

احمدآباد- باب= 
٨٠ متر فول-۴ واحدى -طبقه ٢

 پارکينگ اختصاصی ٢٢۵ م 
٩٥٣٥٩٨٩٨/ م٠٩١٥٥٢١٣٧٥٧

٩٥٣٥٥٠٠٢/ ق

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

٠٩٣٥٥٨٣٣٣٠٥ 

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

٧ سال و نورگير عالی شيک ٢١٠ م 
٠٩١٥٥٠٢٤٥٢٦

٩٥٣٥٦٢٤٤/ ف

� ستار� ١٧-٨٣متر
 ٢خواب سراميک، MDF،طبقه ۵

نورگير  اسپيلت،  کف،  از  گرمایش 
 ٠٩١٢٨١٨٠٨٦٥عالی ١٩٣م

٩٥٣٦٠٠٢١/ م

خر�د و فروش آپارتمان
فورى 

الهيه-مجيدیه-فالحی
زینلی ٠٩٣٥٣٦٨٦٨٦٦

٩٥١٧١٦٨٦/ ق

 ١٠١ �٨٠ متر آزاد
٢ خواب فول شيک طبقه دوم 

١١۵م 
٠٩١٥٩٠٠٢٦٥٠-٣٦٦٧٢٦٦٦

٩٥٣٥٢٨٢٠/ م

رفيع� ٢٦ 
٨۵ متر صفر فول امکانات

 فوق لوکس فی ٢٠٠م 
٩٥٣٥٩٣٤٦/ ف٠٩١٥٥٠٣٠١٧٧

�خيام ٣٦ واحد ٨٥متر
٢ خوابه همکف شمالی با پارکينگ ۵ 

واحدى قولنامه رسمی فی ١١۵ م 
٠٩١٥٥٠٨٩١٠٣

٩٥٣٥٤٤٣٠/ ر

اقبال 
٨٨ متر، طبقه چهارم 

سنددار، موقعيت عالی 
روبه آفتاب، فی ١۴٣م

 ٠٩٣٩٧٣٣٢١٣٣
٩٥٣٥٧٨٤١/ پعرفان

فرامرز عباس� ٤٦
٨٨ متر - طبقه سوم 

بدون آسانسور ١٧۵ م
٣٦٠٧٧٣٢٩

٩٥٣٥٩١٨٤/ ف

�فروش فور
آپارتمان ٨۵ مترى دو خواب بلوار 

توس کوى امير، امير ۴ پالک ١۴
٩٥٣٥٨١٣٩/ ر٠٩١٥٣٥٨٤٤٥٨

حافظيه ٧
طبقه ٢-٨٧ مترى فی ١٧٠ م

بی واسطه ٠٩٠١٢٠١٤١١٢
٩٥٣٥٨٢٠٣/ ف

هاشميه ٤١
٨١ متر طبقه اول سراميک اپن 

MDF فی ٢٢۵م
٠٩١٥٥٠١١٦٥٦

٩٥٣٥٩٥٩٩/ ف

 ميثاق٦
 ٨٠و٩۵مترى فول صفر

۶٣م وام
٠٩١٥٩٠٠٠٠٨٦ 

٩٥٣٤٦٩٤٨/ ق

٩٥٣٣٦٣٣٤/ م

�قاسم آباد- فور
  آپارتمان نقدا خر�دار�م

٣٦٢١٠٠٣٠-٠٩١٥٥٠٣٤٦٧٦

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

انتها� هاشميه 
٩٨متر

برج بلند ١٢طبقه رو به پارک 
چشم انداز عالی، وام مسکن 

پارکينگ، آسانسور البی 
فی ٨١م 

٠٩٣٦٩٥٧٨٨٦٣
٩٥٣٥٢٨٠٠/ ق

٩٥٣٣٦٣٣٠/ م

مجيد�ه
آپارتمان هاى ٩٠تا ١۴٠مترى با وام 

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

رحمانيه
آپارتمان فول لوکس ٩۵متر ٩٠نقد 

٣٠ م تحویل برج یک- ۴٠ م سند
همشهرى     ٠٩٣٩٢٣٦٣٨٢٤

٩٥٣٥٩٥٨٢/ ق

٩٥٣٢٤٥٩١/ ف

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

٠٩١٥٦٢٢٢٤٢٦فول، صفر  

و3يل آباد ٦١ - غد�ر
٩٠ متر طبقه اول نوساز صفر

٠٩١٥٣١٧٧٧١٨
٩٥٣٥٩٣٩٢/ ف

هفت تير - ارشاد
سراميک پارکت کاغذدیوارى 

هایگلس فول امکانات فی ٢۶٠ م
٠٩١٥٣٣٠٠٧٢٦

٩٥٣٥٨٣٥٧/ ف

فروش موسو� قوچان�
فی  متر   ٩۶ فول  فدک-  برج 
م   ٣۵  + وام  م   ٣۴  + م   ١٨٠
٠٩١٥٧٠٥٩١٣٢ رهن  

٩٥٣٥٨٦٤٢/ ف

�الدن - ٩٨ متر
 ۵ شيک،  العاده  فوق  و  دلباز  همکف 

سال ساخت با وام ۴ درصد، تخليه
٠٩١٥٦٧٨٧٤٩٦

٩٥٣٥٩٢٨٠/ ف

اول امير�ه ٩٠
فول امکانات ٨ واحدى ٧٠ م نقد 

رهن وام ۴ درصد
٠٩٣٩٧١٠٢٣٩٨

٩٥٣٥٧٠٦٢/ ف

قاسم آباد-حساب�
٩۵متر،تمام فول،تخليه،شرایط 

عالی رهن و سند ، ٢٠۵م
٩٥٣٥٣٧٢١/ پ٠٩١٥٣٢١٥٣٠٤

آپارتمان نزد�= به حرم 
�فروش فور

پشت هتل فردوسی، 
ملکی با امکانات کامل 
آسانسور، پارکينگ، 

انبارى 
٠٩١٥٥٠٣٩٥٧٤

٩٥٣٥٧٤١٢/ د

ميثاق ٣٢ مجتمع فرهنگيان 
 طبقه ٣ بدون آسانسور ٣خواب 

شيک ١٠٠ ميليون 
 ٠٩٣٩٩٥٩٥٦٦٢

٩٥٣٥٦٨٨٢/ ب

اقبال ٩۵متر صفر ٢خواب و نقشه
نظير بدون مشابه   ژورنالی وپالن بی 
در منطقه سالن پرده خور فقط ٢۵٠ م

٩٥٣٣٠٩٦٤/ ف
٠٩١٥٨٢٢٧٠٠٩

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

٠٩١٥١١١١٨٧٧حقيقی
٩٥٣٥٦١٩٥/ ل

 خر�د و فروش 
رهن و اجاره
 امامت تا دانشجو

٠٩١٥٥٥٧٣٤٤٧-٣٨٩٠٤٣١٥ 
٩٥٣٣٥٩٢٩/ ق

�فروش فور
٢٤�١٠٥ متر�، مهد
 پارکينگ آسانسور پکيج کاغذ 

۴سال ساخت فول امکانات 
درحدصفر بدون واسطه

٠٩١٥٣١٦٢٢٧٥
٩٥٣٥٦٦٨٢/ ف

فارغ التحصيالن ١٦- ١٠٧متر 
بازسازى لوکس نورگير ١٨ متر طبقه 

اول ٢۶۵م     ٠٩١٥٥٢٢٩٧١٥
٠٩١٥١١١٦٥٧٧

٩٥٣٥٦٠٦٠/ ف

١٠٣ متر همAK شمال�
اوایل هنرستان تميز

 مترى ۶٠٠,٢
تماس ٠٩١٥٣١٥٧٧٥٨

٩٥٣٥٩٩٦٩/ ر

الدن ٢٧
١١٧ متر بسيارلوکس فی ٢۴٠ م
بی واسطه ٠٩١٥٢٥٢٥٥٤٥

٩٥٣٥٧٠٦٠/ ف

الهيه 
خر�د و فروش 

آپارتمان هاى
 ٩٠ ،١٠٠ ،١٢٠ و ١۴٠ و باالتر

٣٥٢٤٥٧٥٩
 ٠٩١٥٥٢٣٠٦٠٤

٩٥٣٠٦٤٤٩/ ف٠٩١٥٩٨١١٠٣٥

اقبال
(بشتابيد)

١٠۵متر،٢سال ساخت 
فول ، نقشه عالی

(زیر فی منطقه)٢٧٠م 
عرفان ٠٩٣٠٨٨٥٤٣٢١

٩٥٣٥٤٨٢٦/ پ

 ١٩بهمن
 ١٠٠متر صفر،طبقه سوم

 فول امکانات شيک قيمت استثنایی
٠٩١٥٩١٥٨٢٨٥ برکاتی

٩٥٣٥٨٩٥٠/ ب

 بلوار سازمان آب صادق� ١٧
 ١٠٠متر نوساز طبقه ٢ با 

آسانسور فول امکانات ٣٨٠م
٩٥٣٥٧٤٤١/ م٠٩١٥٦٠٠٧٥٩٥ 

موسو� قوچان�
با ١٠٠ ميليون  کمتر

 صاحب خانه شوید
 ۵ واحدى

 فول امکانات
٠٩١٥٣٠٨٣٠١١

٩٥٣٥٣٤٤٦/ ر

٩٥٣٥٦٤٦٦/ پ

و3يل آباد
١٠٠مترى 

 صفر ، فول 
 مترى٢/٧٠٠

٠٩١٥١١٠٦٣٨٤

3وهسنگ� بهشت�
طبقه دوم، آسانسور، فول 

امکانات
٠٩١٥٥١٥٩٠٨١-٣٨٤٥٧٨٤٥

٩٥٣٥٩١٥٨/ ق

اقدسيه 
آپارتمان فول لوکس ١٠٠ متر امتياز 
١,۶۵٠ مترى  مسکن  وام  ۴۵م 
همشهرى   ٠٩١٥٠١٠١٩٧١

٩٥٣٥٩٥٨٦/ ق

هنرستان 
١٠۵ متر ۴ طبقه تک واحدى 
صفر ٢ خواب فول فی ۴٠٠ م

٠٩١٥٣١٦٣٠٨٠
٩٥٣٥٩٥٧٥/ 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

خر�د و فروش آپارتمان
١٠٠تا ١١٩متر

  
 

٩/١٥١٠٣٣ ض ٩٥٣٥٩٩٣٥/ ق


