
٣٤
شنبه ٢١  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٤

فLور� ( آب و برق)
٢٢ متر مغازه با تجارى دائم 
به رهن و اجاره داده می شود

٠٩١٥١٠٨٥٧١٠
٩٥٣٥٤٧٩٦/ ل

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

٠٩١٥٤١٥٤٤٧٤موقعيت عالی 
٩٥٣٢٦١٣٢/ ف

 �مغازه ١٦٥متر
 �تجار

فلکه طبرسی پاساژ
 شرق زیست،طبقه١+ 

روبروى پله برقی به رهن 
و اجاره داده می شود.

٠٩١٥١١١٢٣٤١
٩٥٣٥٩٥١٢/ پ

اجاره مغازه 
در الماس شرق 

طبقه منهاى یک ١٧ متر دونبش 
تلفن      ٠٩١٥١١١٦٨١٥

٩٥٣٦٠١٢٨/ ق

برج لو3س آرميتاژ گلشن 
مغازه تجارى حدودا ١٢ متر

 طبقه سوم
٠٩١٥٨٢٢٩٢٩٧

٩٥٣٥٩٣١٧/ ف

��= باب مغازه تجار
دائم ٣٣ متر نبش ناصر خسرو ٢۶ 

پالک ١۶٢رهن و اجاره
٠٩١٥٩١٥٨٣١٩

٩٥٣٦٠١٢٦/ ف

١٢٠مترتجار�- حاشيه هاشميه 
مناسب دفتر کار موسسات بانکها 
و... ٣٠٠م رهن کامل قابل تبدیل
٠٩١٥٣١٠٤٢٥٧-٣٨٨١٤٩٧٠

٩٥٣٦٠٦١٩/ ق

حاشيه بلوار معلم
مغازه ١۵٠ متر فضاى باز ٨٠ متر 

جمعا ٢٣٠ متر تجارى دائم 
٠٩١٥٥٠٥٥٠٣٠رهن و اجاره

٩٥٣٤١٩٧٧/ ل

حاشيه بلوار سجاد
مغازه ۴٠ مترى جهت رهن و اجاره

تخليه ١/١۵/٩۶
٠٩١٥٥١١٧١٧٤

٩٥٣٥٦٢٧١/ ل

قاسم آباد
آشپزخانه مشغول به کار با 

موقعيت و درآمد عالی
 با کليه لوازم به رهن واجاره 

داده می شود 

 ٠٩١٥٨٥٨٠١٣٩
٣٦٢١٥٥٢٣

٩٥٣٦٠١١٤/ ف

٣٠متر استقالل 
۵متر دهانه امتيازات مستقل 
مناسب لبنياتی جنب نانوایی 

٠٩١٥٠٠٣٢٥٢٥
٩٥٣٦٠١٣٨/ ق

AL١٠٥مترهم �مغازه تجار
رضا  امام  خيابان  اول  طبقه  ١١٧متر 
خيابان تهران امام رضا ٩ رهن و اجاره
٠٩١٥٣١٦٨٩٤٦-٣٨٥٩٩٣١٤

٩٥٣٦٠٠٠٢/ م

بلوار سجاد
مجموعه  یک  از  مترى   ٧۵ واحد  یک 
ادارى ۶۵ م رهن کامل بدون واسطه 
واگذار می گردد ٠٩١٥١١١٧٨٢٦

٩٥٣٦٠٣٥٧/ ف

سه راه فردوس� 
اوایل شاهنامه باغ ١٠٠٠ متر

 ٢۵٠ متر زیربنا با تمام امکانات 
موسوى ٠٩٣٠٤٤٤٠٢٨٨

٩٥٣٥٩٢٧٧/ پ

٩٥٢٧٦٠٩٢/ م

 سه راه فردوس� 
 باغ اجاره اى با تمام امکانات 

استخر، روزانه، هفتگی
زرگرانی ٠٩١٥٣١٥٣٣٧٨ 

و�ال لو3س- شاند�ز
مبلمان کامل

 اجاره روزانه وهفتگی
٩٥٣٥٦٨١٢/ پ٠٩٣٩١١٠٦٤٢٠

اجاره باغ
با امکانات کامل رفاهی

 جهت روزهاى خوب شما عزیزان 
٩٥٣٦٠٣٨٨/ خ٠٩٣٩٤٥٩٢١٩١

٩٥٢٠٠٢١٢/ پ

سوله -سالن -انبار
از ٨٠ متر تا ۴٠٠٠ متر

 ٠٩١٥١١٥٥١١٨
یاسر دادخدایی ٣٦٦٦٥١٥٤

سالن - سوله - انبار
رهن و اجاره - جاده سنتو

٠٩١٥٢٠٤٠٨٣٤
٠٩١٥٣٠٠٠٨٣٤

٩٥١٧٥٤٦٠/ ف

مجموعه ا� تميزرهن و اجاره
٨٠٠متر سوله ١٢٠قسمت 
ادارى ١٩٠متر محوطه برق

٠٩١٥١١٥٥٨٣٦
٩٥٣٦٠٤٣٦/ ق

قاسم آباد
۵٠متر١خواب سراميکmdf ٣٨م
٨۵متر ٢خواب سراميکmdf ۶۶م

٣٥٢٣٥٠٠٣-٠٩١٥٣١٥١٦١٨
٩٥٢٥٩٨٦٢/ ق

طبقه همAL حاشيه 
دندانپزشکان ۵، ۵٢متر، یک خواب 

ششدانگ پایان کار فی ١۵٠م 
٠٩١٥١١٦٢٤٦٢-٣٨٦٩٩٩٨١

٩٥٣٥٦١٠٨/ ق

هاشميه ٢٦
طبقه اول ، ۶٠ متر ، یک خوابه

فول ، قيمت ١۶٧ م
٩٥٣٦٠٤٧٣/ ل٠٩١٥٤٨٦٧٢٧٠

٩٥٣٣٣٢٤٤/ ق

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

٠٩١٥٣١٠٩٦٦٢-٣٦٢٢٤٢٢٩ 

٦٦ متر 
آماده تحویل 
١٠٠ م نقد 
۶٠م وام مسکن

الباقی با اقساط 
٣۶ ماه

ميدان صاحب الزمان

٣٨٠٨٣٦١٣
٩٥٢٨٦٣٢٨/ ق

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

سند ششدانگ مترى٢/١٠٠م
٣٥٢١٥٨٦٤-٠٩١٩٥٩١٨٩٥٨

٩٥١٧٢٧٦٦/ ق

٩٥٣٤٩٠٩٧/ ق

فروش�٥٠متر آپارتمان
 فقط باسند۶دانگ

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

فروش فور� آپارتمان
۵۴ مترى صياد حافظيه ١٣ 
سند ششدانگ ١١۶ ميليون

٠٩١٥٠٠٣٥٨٥٧
٩٥٣٥٩١٢٠/ ر

�فور�      اقبال ٢٢     فور
mdf طبقه همکف پارکت کاغذ

 ۶٠مترى- ٧۵م
٩٥٣٦٠٧٠٥/ ق٠٩٩٠٣٣٥٢١٧٥

٩٥٣٥٩٢٨٤/ ق

�اماميه- رستگار
۵٠ متر همکف سرام mdf کاغذ 

شيک سند ششدانگ ۶۴م
٠٩١٥٨٦٠٠٠٦١

جاهدشهر سجاد�ه ٦
آرمس ۵٠ متر طبقه اول 

سند ۶ دانگ بازسازى فی ٨٠ م 
٠٩٣٥٤١٨٢٦٢٥

٩٥٣٥٨١٢٠/ ر

٦٠ متر الهيه 
سند آماده ۵۵ م تومان

عمادى     ٠٩١٥٩٠٩٨١٠٤
٩٥٣٦٠٢٣٤/ ل

جز�ره 3يش 
۵٠متر  خوابه  یک  فروشی  آپارتمان 

سند ششدانگ فی ٢٠٠م 
٩٥٣٤٢٢٦٢/ ف٠٩٠١٧٠٨٠٤٤٩

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

مغازه،٢طبقه مسکونی قيمت 
١٢۵م      ٠٩٣٧١٥٦٣٥٣٦

٩٥٣٥٤٠٦٦/ ق

آپارتمان ٥٥ متر� طبقه دوم
سراميک و ام دى اف

شهرک حجت،۴٠ ميليون
٠٩١٥٣٠٠٤١٤٧

٩٥٣٤٤٣٧٠/ ق

٩٥٣٤٩٠٩٠/ ق

 ٦٠و٧٥مترآپارتمان
 فقط باسند۶دانگ به ترتيب٢٠و ٣٠م 

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

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

١۶٢ م 
پازل 

٠٩١٥٣٠٥٦٢٧٩
٠٩٣٦٣٧٣٤٦٣٧

٩٥٣٥٥٣١٣/ ب

٩٥٣٢٩٧٣٧/ م

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

بورس٧٥متر� قاسم آباد
حداقل٢۵م نقد+رهن و وام

اندیشه،حجاب ،اماميه
٠٩١٥٧١٥٦٦٤٥-٣٦٢١٦٦٤٢

٩٥٠٤٠٤٨٨/ ق

نزد�= حرم 
خرید و فروش آپارتمان

٣٢٢٥٤٤١٤-٠٩١٥١١٠٥١٢٧
٩٥١٥٠٤٨٨/ ق

صياد ٥٥ 
تراس  انبار  کاغذ  متر   ٧٨ خوابه   ٢
١٣٣م برقی  در  پارکينگ  ششدانگ 

٠٩٣٦٧٢٨٠٩٥٢
٩٥٣٦٠٤٣٠/ ر

ثمانه٧
٧٠متر دوخواب، طبقه سوم، بدون 

آسانسور، شيک وتميز، بيواسطه 
٠٩١٥٠٠٣٢٥٢٥فی١٧٠م

٩٥٣٥٨٧٨٣/ ق

٩٥٣٥٦٥٧٩/ ط

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

٧۵مترى وکالتی.فی۵٩م هرواحد
٠٩١٥١١٥٦٧٦٣-٣٢٧١٠٩٠١

٩٥١٢٨٦٨٢/ ق

قاسم آباد
آپارتمان نقدا خریداریم

٠٩٣٥٥٨٣٣٣٠٥-٣٦٦٣١١٠٢

قاسم آباد
آپارتمان شما را نقدا خریداریم.
٠٩١٥٣٠٦٩٧٣٣-٣٦٦٢٠٨٨٥

٩٥٢٧٢٧٦٩/ پ

امير�ه
۶٠متریک خواب سراميک

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

٠٩٣٦١٧٢٢٦٦٠
٩٥٢٩٧٧١٧/ ق٣٦٢٢٣٢٦٢

٧٩ متر
٢ خواب

بلوار وحدت
٩٠ م نقد 

الباقی در٣٠قسط
۶ ميليون تومانی 

٣٨٠٨٣٦١٣
٩٥٢٨٦٣١٩/ ق

آپارتمان- سنا��
ملکی- وکالتی- ٧٧متر ٢خواب فول 

امکانات- بدون پارکينگ ١۴٠م
٣٧٢٣٥٣٣٣-٠٩٣٥٨٣٧٢٧٩٦

٩٥٣٥٨٧٧١/ م

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

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

بازسازى پارکينگ انبارى 
٠٩٣٨٩٠٨٩٥٣٨

٩٥٣٥٧١٦٤/ ف

اند�شه
واحدهاى نوساز،فول امکانات 

از ١٠۵ م الی ١١۵م
 + ٢۵  م وام ٧%

اقساط ماهی ٢٧٠هزارتومان 
٠٩١٥٦١٥٦٠١٢
٠٩١٥١٠٤٥٢٥٥

٩٥٣٣٣٣٣٤/ م

٧٥ متر هنرستان ٢٤ 
 طبقه ١ پالک ١۵ بازسازى کامل

فروش یا معاوضه با خودرو فی ٢٢٠م
 ٠٩١٥١٦٧٨٢٤٢

٩٥٣٦٠٣٠٩/ ف

فروش فور� صياد ١٠ 
٧٠ متر شيک طبقه ۴ بازسازى 
کامل ١١٣م+ ١٧م وام مسکن 

٠٩١٥٥١٩٢١٣٧
٩٥٣٦٠١٥٣/ ر

شاهد ٢
٧۵مترى ٢ خوابه فول امکانات 

طبقه دوم ۵سال ساخت
٣٦٢٣٧٠٤٨-٠٩١٥٣٠٥٩٣٢٤

٩٥٣٦٠٢٧٨/ د

سروش٢٤ معلم١٢
٧۴متر همکف شمالی ٢خواب 

کابينت هایگلس کاغذ 
دیوارى سراميک کولرگازى 

دربرقی آیفون تصویرى سند 
ششدانگ آزاد فی٢١٠م

٠٩١٥٣٠٣٠٧٨١
٠٩٣٠٥٧٣٣٠٥١

٩٥٣٥٩٦١٤/ ق

٧٢ متر قرن� ٢٩
 MDF صفر فول سنددار

سراميک پکيج گاز توکار
٠٩١٥١٥٧٣٨٤٥

٩٥٣٥٦٣٣٢/ ف

محدوده حرم 
۴ واحد ۴ طبقه 

با هم یا جدا ٨٣ متر 
سند ملکی آسانسور

 پارکينگ انبارى
 فول ۵ سال ساخت 

٠٩١٥٥٠٣٨٣٥٥
٠٩٣٧٥٠٢٥٢٦٢

٩٥٣٥٨١٠١/ ف

هاشميه ٨٣
٨٣ متر،٨ سال ساخت،بازسازى 

شده، ٢١٠ م یامعاوضه با
 همکف حياط دار در مستقل 

(سر نبش یا دوکله)قدیمی ساز 
باالى ١٠٠ متر در محدوده وکيل 

آباد،نوفل،کوهسنگی و فرامرز

٠٩١٥٥١٣٦٠٢٣
٩٥٣٥٩٨٧٣/ پ

رفيع� ٢٦ 
٨۵ متر صفر فول امکانات

 فوق لوکس فی ٢٠٠م 
٩٥٣٥٩٣٤٦/ ف٠٩١٥٥٠٣٠١٧٧

�فروش فور
 آپارتمان ٨٠ متر� نوساز

بی واسطه - بلوار کریمی
٩٥٣٥٧٨٤٣/ ف٠٩١٥٢٥٠٥١٠٠

امامت 
٨٠متر فول ٢٠٠م بی واسطه   

عليزاده ٠٩١٥٨٩٨١٨٦١
٩٥٣٤٢٣١٩/ ف

صارم� ٥٦ 
 ٨٠ متر ٢ خواب طبقه اول

۵ واحدى سراميک فی ١٧٠ م
٠٩١٥٣٠٧٨٤٦٠ 

٩٥٣٦٠٣٤٩/ ف

 ١٠١ �٨٠ متر آزاد
٢ خواب فول شيک طبقه سوم 

١١٠م 
٣٦٦٧٢٦٦٦-٠٩١٥٩٠٠٢٦٥٠

٩٥٣٥٢٨١٣/ م

اقبال 
٨٨ متر، طبقه چهارم 

سنددار، موقعيت عالی 
روبه آفتاب، فی ١۴٣م

 ٠٩٣٩٧٣٣٢١٣٣
٩٥٣٥٧٨٤١/ پعرفان

٩٥٣٤٨٦٧٢/ ق

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

٠٩٣٥٥٨٣٣٣٠٥ 

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

 پارکينگ اختصاصی ٢٢۵ م 
٩٥٣٥٩٨٩٨/ م٠٩١٥٥٢١٣٧٥٧

٩٥٣٣٩٢٨٦/ ف

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

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

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

 ١۶٧ م 
پازل 

٠٩١٥٣٠٥٦٢٧٩
٠٩٣٦٣٧٣٤٦٣٧

٩٥٣٥٥٣١٤/ ب

دانشجو
 ٨٠ متر -طبقه دوم- دوخواب 
پارکت- سراميک - فی ٢١۵م

٠٩١٥٨١٠٠٨٠٢-٣٦٠٥٥٠٢٨
٩٥٣٦٠٣٥٦/ ق

٨٦ متر
٢خواب

آماده تحویل
نزدیک حرم مطهر

١٩٩ م نقد 
الباقی در٢۴ ماه

اقساط 
٣٨٠٨٣٦١٣

٩٥٢٨٦٣٢٥/ ق

٨٠ متر ال� ١٠٠ متر 
فول امکانات شخصی ساز 

حاشيه الهيه 
با سازنده معتبر 

نقدى ٧٠ م + وام +تحویل
عمادى        ٠٩١٥٩٠٩٨١٠٤ 
دهقان نژاد ٠٩١٥٢٠٠٠٣٤٧ 

٩٥٣٦٠٣٥٩/ ل

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

آماده - فول امکانات 
٠٩١٥٥٥٩٩٥٠٥-٣٥٣١٧٠٠٣

٩٥٣٤٩٩٤٩/ ف

٩٥٣٢٨٥٨٨/ م

امام رضا، بهار 
امالک کمالی

٠٩١٥٥١٥٢٥٧٥ کمالی
١٢-٣٨٥٨١٦١١

هفت تير ٢٩-٨٥ متر 
 MDF ٢خواب، طبقه ۴ سراميک

کاغذ، درب برقی ،آسانسور، وکالتی
٩٥٣٦٠٨٤٤/ پ٠٩٣٩٥٨٩٢٥٠٠

فروش به علت مسافرت
دانشجو ١٨،طبقه دوم،حدود ٨٠ متر 
بازسازى شده ، فول امکانات ، قيمت 

٢٣۵٠٩٣٠١٨٧٥١٥١ م
٩٥٣٦٠٤٧٧/ ل

جالل ١٩ 
روبه   ٣ طبقه  خواب   ٢ متر   ٨۵
خيابان MDF بی واسطه فی ١٩۵م

٠٩١٥١١٠٢٥٥٤
٩٥٣٥٩٠٧٢/ ف

فروش فور� آپارتمان سند دار 
٨٥ متر� سيدرضی آموزگار ٢٩ 
امکانات کامل ٣۵م رهن ۶٠م وام 
فی توافقی ٠٩١٥٣٢٠٠٤٣٨

٩٥٣٥٦٩٩٥/ ف

اوا�ل مجيد�ه و رحمانيه
١٠٠ مترى- صفر- فول 

تحویل ۴۵م +۶٠ م وام+ ٨٠ نقدى      
 ٠٩٣٦٣٠٤٣٠١٧-٣٥٢٣٣٤٨١

٩٥١١٣٧٦٤/ م

سناباد ٢٦
٩٣مترى  غربی  مسعود  حاشيه 
لوکس صفر تک واحدى در ۵ طبقه 

٩٥٣٥٢٥٤٢/ ف٠٩١٥٩٠٣٤٦٥٠

هاشميه ٩١ 
 مجتمع شهرآرا طبقه اول

٩٠ متر سراميک فلز
٠٩١٥٥٢٠١٦٥٢ 

٩٥٣٦٠٦٢٢/ ف

٩٥٣٣٦٣٣٠/ م

مجيد�ه
آپارتمان هاى ٩٠تا ١۴٠مترى با وام 

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

مجيد�ه
٩٠ تا ١٢۵ متر فول ۵٠ تا ٨٠ م 

وام مسکن ١,۵٠٠ م به باال
٣٥٣١٥٥١٥-٠٩٣٥٣٤٩٣٧٧١

٩٥٣٢٣٦٠٨/ ف

٩٥٣٣٠٩٦٧/ ف

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

٠٩١٥٨٢٢٧٠٠٩

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

٩٥٣٥٨٦٤٢/ ف

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

٠٩١٥٣١٧٧٧١٨
٩٥٣٥٩٣٩٢/ ف

�ز�ر ف�٩٠ و ١٣٠متر
صياد در حال ساخت فول امکانات 
داراى شيرآالت طالیی و درب کددار

٠٩١٥٩١٠١٥٤٧ و هواساز
٩٥٣٥٤٢٠٢/ م

٩٥٣٣٠٩٥٦/ ف

اقبال  قویترین سازه منطقه
  ١١٠ و١۴٠متر سوپر لوکس فول مستر 
متریال و آرشيتکت برتر ١٠٠ %اکازیون
مبارکی ٠٩١٥١٠٢٠٦٠٣

الهيه ٦ 
 ١٠٠ مترى دو خواب سراميک کاغذ 
هایگلس صفر طبقه چهارم ٣۵ م وام 

٢٠٠ م ٠٩٣٨٨٣٦٤٦٤٩
٩٥٣٥٩٣٦٥/ ف

 موسو� قوچان� ١٢
١٠٨مترى  واحدى  تک  آپارتمان   
مترى  امکانات  فول  نقشه  خوش 

٠٩١٥١٢٥٥٨٨٢ ٢,۵٠٠م
٩٥٣٥٩٩٨٦/ م

الهيه 
مجتمع آپادانا 
اقدسيه ٣ - ١١٣ مترى 

بسيار شيک و مدرن 
 ٠٩١٥٥٠٩٣٩٧٨

٩٥٣٥٧٢٣٩/ ل

صياد ١٠٣ متر
مجموعه ٣ واحدى فول شيک 

فی ٢۴٢م بی واسطه
٠٩١٥٥٠٢٣٥٠٥

٩٥٣٥٥٤٧٤/ ف

ا3از�ون
اوا�ل هاشميه

١١۵ و ١٣۵ متر، ٢و٣ خوابه، 
نقشه و نورگير عالی

دیزاین خوب
بازدید = خرید

بی واسطه
هيراد ٣٨٧٠٤٧٢٤
٠٩١٥٤٣٩٦٦١٠

٩٥٣٥٩٥٧٢/ د

٩٥٣٢٥٣١٥/ ف

الهيه،مجيد�ه،سجاد�ه، امير�ه
فول، ششدانگ با ٩٠م نقد 

+شرایط - کاندید
٠٩٩٠٣٣١٣٤٥٠-٣٥٢٤٢٠٢٩

مجيد�ه -طبقه دوم
١٠٧متر- فول- ٢۵م وام- سند 
آماده- ۴٠م قابليت رهن - ١١۵نقد
٠٩٠٣٨٤٥٣٤٥١-٣٥٣١٥٥١٥

٩٥٣٦٠٦١٢/ ق

ارشاد - خيام
١١٠ متر - آسانسور - سراميک 
اپن تميز و مرتب فروشنده واقعی
٠٩١٥٩١٢٧٧٤٩- ٣٧٦٥٣٠٤١

٩٥٢٠٠٣٩٤/ ف

بلوار فردوس�،�اس ٨
١٠٢ متر ، جنوبی ، سراميک
 MDF ، آسانسور ، ٢٧۵ م

٩٥٣٦٠٠٠٤/ ل٠٩١٥٦٨٩٧٨٣٨

آپارتمان مجيد�ه ٢٣
شخصی ساز ٨ واحدى

فول آپشن با ۶٠ م وام 
٩٥١١٣٧٤٨/ م٠٩١٥٢٠٠٥٢٥٥

 معاوضه
 آپارتمان١١٠مترى تک واحدى در 
مرکز تهران معاوضه باملک درمشهد

٠٩١٥٦١١٠٧٦٩ 
٩٥٣٦٠٤٦٣/ ق

اواسط امامت
١٠٧ متر ، سراميک 
هایگلس ، آسانسور

٩٥٣٦٠٠٠٧/ ل٠٩١٥٧١٣٤٥٣٥

حاشيه حLيم نظام�
بازسازى  واحدى  تک  ١٠۵متر   
کامل لوکس و شيک قيمت مناسب  

٠٩١٥٤٠٢٥٠٠١ عمارلو
٩٥٣٥٤٩٦٦/ ق

نوساز فول امLانات
 طبقه چهار٢خواب ١١٧متر سنددار 
شيک و  خوش نقشه عبدالمطلب ۵٨ 

 ٢٧۵٠٩١٥٠٠١١٤٨٩م
٩٥٣٥٧١٤٧/ م

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

آسانسور فول امکانات ٣٨٠م
٩٥٣٥٧٤٤١/ م٠٩١٥٦٠٠٧٥٩٥ 

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

۴سال ساخت فول امکانات 
درحدصفر بدون واسطه

٠٩١٥٣١٦٢٢٧٥
٩٥٣٥٦٦٨٢/ 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


