
٣٦
شنبه ٢١  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٤

سجاد
٢۵٠ و ۵٠٠ متر  واحدهاى معتبر

اکبرى   ٠٩١٥٠٠٥٣١٦١
٩٥٣٦٠٥٣٠/ ق

بلوار و3يل آباد-دادگر
٢٠٠ متر زمين ٢٠×١٠ شمالی 

تراکم زیاد ١٧٠ متر بنا 
دو طرف ملک ساخته شده

 MDF ، ۶ دانگ ملکی ، سراميک 
فی ۶٩٠ م

 ٣٥٠٩٩٠٩٠
٠٩١٥١٠٠١٠٦٠

٩٥٣٥٦٧٨٩/ ل

و�ال��
١٧٥متر

٢طبقه،سه راه اندیشه
فول،لوکس

٠٩١٥٠٥٤٨٤٧٤
٩٥٣٥٢٨٧٧/ پ

شاهنامه ٢٣ و�ال��
جنوبی  زیربنا  متر   ٩٢ متر   ١١۶
سند ملکی ساعت تماس ٨ الی ١٧

٩٥٣٦٠٢٦٤/ ف٠٩٠٣١٥٦٢٨٣٨

فول امLانات نوساز طبقه اول
بسيار  اول  طبقه  ٣خوابه  ١۵٧متر   
٣۶۵م  سنددار  نقشه  خوش  و  شيک 

 ٠٩١٥٠٠١١٤٨٩عبدالمطلب۵٨
٩٥٣٥٧١٣٢/ م

دهرود
٨۵ متر زمين ١٢٠ متر بنا
 ٢ طبقه ، مرحله خاک و گچ

٣٢٤٢٣٣٦٢-٠٩١٥٣٢٠٤٧٩٧
٩٥٣٦٠٥٩٩/ ل

و�ال�� ٤٨١ متر قد�م� ساز 
در سجاد فروش یا معاوضه

 در محدوده وکيل آباد 
٠٩٢١١٤٢٩٨٩٣

٩٥٣٥٧٣٥٦/ ف

امام خمين� ٦٢ 
 زمين ٢۵۶ متر

 تراکم متوسط، کلنگی 
٩٥٣٦٠٠٦٦/ م٠٩٠٣٢١٠١٨٣٢ 

اوا�ل سيدرض� 
٢۵٠متر، شمالی، تراکم 

زیاد، دوطبقه بنا 
مناسب سکونت و 
ساخت، بی واسطه 

قياسی ٠٩٣٦١٧١٧١١٠
٩٥٣٥٩٦٢٧/ د

احمدآباد 
٣٠٠ متر یک طبقه بنا 

فروش و تهاتر تراکم کم 
٠٩١٥٨٠٠٨٨٤٠بی واسطه

٩٥٣٥٧١٦٣/ ف

خانه و�ال�� طرقبه 
حصار گلستان

١۵٠متر زمين ٩٠متربنا 
صفر سند پایانکار برق آب 

گاز ساخت عالی باچشم انداز 
آرام بخش فی١٨۵م

٠٩٣٦٨٨٣٩٨٨٩
٩٥٣٥٢٨٦٨/ ق

امامت ٥٤
واحد   ۴ در   ۴٠٠ ٢۵٠متربنا  زمين 

مجزا دو ممر    ٠٩١٥٦١١٦١١٢
و ٠٩١٥٥١٢٦٩٨٩

٩٥٣٥٠٣٣٨/ ر

 هاشميه 
 ٢١٠متر ۴ واحد ١۴٠مترى 

سفت کارى شده داراى گواهی 
عدم خالف از شهردارى 

و تسویه حساب کامل و داراى 
وام ٣۵٠ ميليونی مشارکت 

٠٩١٥٢٠٣٨٣٠٠ 
٩٥٣٦٠٩١١/ ب

٢٨٩ متر زمين
در ١۵٠٠ متر بنا ۶ واحد ٧۵ 
مترى و ۶ واحد  ١١٠ مترى و 
انبارى سند ششدانگ ملکی 
با لوازم کامل به فروش می 

رسد مترى ٢,۵٠٠ م 
٠٩١٥٤٧٥٠٧٢١

٩٥٣٥٤٨٥١/ ف

خيابان در�ا وحيد 
١٠٨ متر در ٢ طبقه مجزا 

ماشين رو حاشيه ٨ متر
 ٢٠ متر تجارى دائم امتيازات 

جدا پارکينگ جنوبی نزدیک 
بيمارستان امام حسين

 فی ۴۵٠م
٠٩١٥٥٠٨٣٧٩٦

٩٥٣٥٨٧٣٦/ ف

هفت تير 
٢٢۵ متر تراکم متوسط ١۴٠ متر 

بنا ٧٨٠ م
٠٩١٥٢٥٠٠٥١١

٩٥٣٥٩٦٦٢/ ف

مشار3ت
خر�د، فروش 
ویالیی حومه وکيل آباد 

 سجاد، احمدآباد 
زیباسازان -طهماسبی

٩٥٣٢٦٠٣٨/ ف٠٩١٥٨٦٩٠٠٣٢

به و�ال�� �ا زمين شما 
با هر متراژ و تراکمی

 در محدوده وکيل آباد 
سجاد احمدآباد 

جهت معاوضه یا نقد
 نيازمندیم بی واسطه

٠٩١٥٥١٤٢٨١٥
٩٥٣٥٩٠٣٩/ ف

١٤٠ متر در ٣ طبقه 
و یک باب مغازه حاشيه خيابان ميثم 
شمالی یا ۴٠ درصد معاوضه الباقی نقد 

٠٩١٥٢٤٢٠٣٢٦
٩٥٣٥٩١٦٧/ ف

٤ �ساجد
٢١۶ متر تراکم زیاد ١٣٠ متر بنا شيک
٠٩١٥٣١٣٨٧٨٠-٣٦٠٥٢٥٣٩

٩٥٣٥٨٦٤٦/ ف

فروش مل= 3لنگ� 
 �١٢٨ متر

سناباد ۶٠
۵٢۵ م

در منطقه تجارى ادارى
دوممر

اجازه ساخت ١٠٠%
مناسب براى ساخت 

۴واحد ادارى ٩٠ مترى
 ٣٨٤٤٦٦٤٤

٠٩١٥٥١٨١٢٠٠
٩٥٣٥٦١١٥/ ق

دوبلLس 
فوق العاده شي=

همکف مستقل
 ۴۵٠ متر زیربنا 
 ٢۵٠ متر زمين 

پاستور٩ در موقعيتی ممتاز  
همراه ٠٩١٥١١٥٧٥٨٢

٩٥٣٦٠٥١٠/ ق

 ١٤ �صيادشيراز
 ٢٠۶متر تراکم متوسط عرض ١٢ 

٧٨متر تجارى دائم ٧۶٠م نقد
٩٥٣٥٧٠٩٩/ م٠٩٣٩١٤٠٣١٢٢ 

آبLوه- ا�رج
ویالئی قابل سکونت 

١٢۵متر زمين 
بازسازى شده

 ٢٢۵ مترزیربنا در ٣طبقه 
بدون واسطه 

٠٩١٥٣١٣٤٠٠٦
٩٥٣٥٠٤١٤/ ق

�فروش فور
٢۵٠ مترى،جنوبی تراکم زیاد، قطعه
 بعد از حاشيه خيابان در زیباشهر

٠٩١٥٥٦٨٠٩٥٥
٩٥٣٦٠٠٨٨/ ل

مطهر� شمال� ١٧
٣٠٠متر- ٢۵متر تجارى

 ٢طبقه مستقل- مترى٢,۵٠٠م
٠٩١٥٥٠٥٤٥٥٢

٩٥٣٥٢٢٨٦/ ق

زمين فروش�
محدوده آرامگاه فردوسی

 ۵٠٠ و ١٠٠٠ مترى
 دور دیوار با نهال ٣ ساله 

آب پروانه دار 
مترى٣٠   هزار تومان

٠٩١٥١١٠١٩١١
٩٥٣٥٤٥٧٦/ م

فروش�
 یک قطعه زمين

 به متراژ ٧۶٠ متر 
تجارى مسکونی 

واقع در بلوار الهيه
حاشيه ميدان محمدیه

به شماره قطعه ١٨٨ بلوک ۴
قيمت پایه ٢,۴٠٠ ميليارد 

هزینه هاى شهردارى و غيره 
با خریدار می باشد.امالک الهيه 

الهيه ١۵ -قاسم پور
 ٠٩١٥٣١١٠٧٦٨

٩٥٣٥٩٢٩٢/ ف٣٥٢٤٢٧٠٥

٣٩٦ متر عرصه
 ٥٩٥ ميليون
ششدانگ ملکی 
تراکم ١٣۵ % 
عرض ١٢ متر

 قطعه دوم شمالی
 شهيد رفيعی ٢٠ 

پروانه و هزینه 
کامل فونداسيون 

با شرکت
 ۵٠ % نقد ، 

مابقی 
سه ماهه 

تلفن ٣٥٢١٩٥٢٧  
٣٥٢٢٤٣١٤ 

٩٥٣٦٠٧٧٦/ ف

٩٥٣٣٩٥٩٢/ خ

شاند�ز 
خر�د و فروش

 زمين، باغ ، ویال
قانع ٠٩١٥٣١١٩١٨٣

٩٥٣١١٢٨٧/ ف

الهيه
مر3ز خر�د و فروش 

زمين هاى بزرگ مسکونی ،تجارى 
با قابليت برج سازى

 ویژه تعاونی هاى مسکن 
و انبوه سازان در سطح شهر 
مشارکت در ساخت

٠٩١٥٥١٧٨٤٠٠
�ميدان حجاب-فاز تجار
٨۴ متر زمين تجارى مسکونی 

مترى ۵,۵٠٠ م
٣٦٢٢٧٥٦٢-٠٩١٥٥٢٥٤٨٨٥

٩٥٣٥٨٠٧٥/ ف

زمين ٣٦٤ متر مربع
(١۴۴ متر تجارى) واقع در امام خمينی 
٨٨  سر ٢نبش ٠٩١٥٥١٥٧٠١٤

٠٩١٥٣٠١٢٧١٦   
٩٥٣٥٢٦٠٣/ ف

الهيه- مهد�ه
مجيد�ه
فروش قطعات ١٠٠ متر به باال 

با سند ملکی بارکددار
 در بهترین منطقه 

الهيه ،مهدیه ،مجيدیه
١٠٠مترى پالک معمولی ۴م

 ١٠٠ مترى پالک خيابان
 ٣٠ مترى ۶م

 ١٠٠ متر واگذارى شرکت سپاد 
۶م -قطعات به صورت 

١٠٠ متر ٢۵٠ متر ۵٠٠ متر و 
۶٠٩ مترى سپاد واگذار می گردد.

 قاسم آباد فالحی ٣۴ 
دفترسراسرى آریا 

٩٥٣٤٨٥٥٤/ پ٠٩١٥٧٠٠٨٦٦١

 الهيه
 سپاد

زمين تخصص ماست
٠٩١٥١٠٠٤٤٢٦

٩٥١٧٠٠٦٢/ ق

٩٥٣٢٥٠٣٠/ پ

گلبهار قطعات
٢۵٠مترى،باسند ملکی و نقشه ثبتی 
با تمام امکانات دولتی از ، ام الی ۵م

٠٩١٥٦٢٦٢٥٨١

گلبهار مشهد
زمين به متراژ ٩٠٠مترفروش

نقدى یا معاوضه فی ٢٢٠م
٩٥٣٥١٧٩٧/ پ٠٩١٥٥٥٧٢٢٧٨

 �١٧ هزار و ٨٫٥٠٠ متر
ملکی با کاربرى صنعتی انتهاى 

پنجتن، ابتداى جاده امرغون
٠٩٣٦١٢٧١٠٧٤

٩٥٣٥١٣٩٩/ ف

توس ٩١
قطعه دوم ، ٢ نبش ، ١۵٠٠ متر

٠٩١٥٥١٧٤٢٩٢ فورى
٩٥٢٩٧٥٢٥/ ل

 سراسر  
الهيه- سپاد
خریدار نقدى به فی روز و کارشناسی

تختی ٠٩١٥٥١٣٩٢٥٠
٩٥٢٩٧٤٢٣/ ق

امير�ه ١٥
حاشيه بيست مترى عزیزیه ۴٢٠متر 

جنوبی تراکم متوسط مترى ۶٩٠
٠٩١٥٥١٨٢٨٠٢

٩٥٣٥٣٤٦٥/ ق

٩٥٣٠٨٥١٧/ پ

چاهش= ،جلدt،صف� آباد
الهيه ،اماميه،سپاد
 خرید وفروش -طوطيان

٠٩١٥٥٢١٣٧٨٧-٣٥٢٣٠٩٥١

٤٤٠ متر سوران ٣٠ م 
١٠٠٠ متر 3اهو ٣٠ م 

١٠٠٠ متر رضوان ١٠٠ م   معاوضه
٠٩١٥٢٠٦٢٧١٢ با خودرو 

٩٥٣٥٤٦٢١/ م

٤٩ tخر�دار اماميه ، پال
اوقاف ، الهيه ، سپاد 

٢ یا ٣ یا ۶ دانگ و باقيمانده ١٧۶
٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢

٩٥٢٨٣٤٦٧/ ل

بلوارمعلم - ٤٥٠متر
٢نبش ٢۶٠٠ متر

 پروانه در ٨ سقف نقد و معاوضه
حضرتی٠٩١٥٥٠٢٧٥٦٢

٩٥٣٥٩٣٥٦/ ف

الهيه- سپاد
خریدار زمين ١۵٠متر مشاع

٠٩١٥٩١٣٥٢٦٥
٩٥٣٠٧٥١٥/ پ

شاند�ز
اراضی استاندارى
 (گوهر بار پيشه) 

سند ششدانگ، پروانه 
خدمات شهرى و سایر تعاونيها 
اکرمی ٠٩١٥١١١٦٧٣٣ 
طوسی ٠٩١٥٥١٥٩٥٢٢

٩٥٣١١٣٣١/ ف

 هاشميه 
 ٢١٠متر ۴ واحد ١۴٠مترى 

سفت کارى شده داراى گواهی 
عدم خالف از شهردارى 

و تسویه حساب کامل و داراى 
وام ٣۵٠ ميليونی مشارکت 

٠٩١٥٢٠٣٨٣٠٠ 
٩٥٣٦٠٩١٠/ ب

الهيه
با سند ملکی ١٠٠ متر
۵ ميليون به باال

 ٠٩١٥١١١١٨٧٧
٠٩١٢٨٩٣٠٠٢٣

٩٥٣٥٧٣٩٢/ ل

 الهيه
 سپاد 

خریداریم
٠٩١٥٣٠٨٤٧٣١ 

٩٥٢٠٠٦٩٦/ ق

٩٥٣٣٢١٩٧/ ف

الهيه- سپاد 
صفی آباد، جلدک، چاهشک 

خرید، فروش 
٣٥٣١٢٢٢٦-٠٩١٥١٥٨٢٨١٢

�= قطعه زمين
 در نزد��L حرم 
واقع در ١٧شهریور ١٩ 

با امتياز آب و برق 
به متراژ ٢٧۵ متر به باالترین 

قيمت به فروش می رسد 
شماره تماس 

٠٩١٢٦٩٠٤١٠٧
٩٥٣٥٩٦٦٠/ ر

مل= فروش�
٢٣ ساعت آب با ۶ هکتار 
زمين ۵ اینچ آب مناسب 

جهت کشت پسته و 
زعفران آدرس: جاده 
سرخس، روستاى اره
٠٩١٥٣٠٣٨٤٩٧

٩٥٣٥٩٣٨١/ ف

٩٥٣٥٧٠٨٨/ ق

�Lزمين مل 
 روستاى بهار دور دیوار 

١٢٠متر تا٣٨٠متر 
٠٩١٥٨٩٩١٩٧٢ 

ا3از�ون
مدرس٢۵-۵٣٠  شاندیز  جاده 

متر زمين ملکی ١۵ متر حاشيه
٩٥٣٦٠٧٧٤/ ف٠٩١٥١١١١٢٠١

زمين

متراژمحدوده  اجاره رهن مشخصات نوع
متراژمحدوده  اجاره رهن مشخصات نوع اجاره رهن مشخصات 

آســـمــان      
نبش کالهدوز ١٧,٢             ٠٩١۵٧١۵۴٠٠۶

-٦٥بازساز3 در حد صفر ٢خواب هم() شي& تميز ٩٥آپارتمانمجد

-٢٨٥خواب طبقه دوم هاAگلس پار=ينگ فول ام(انات ١١٠آپارتمانباب&

١٠١/٩٠٠طبقــه اول ٢خــواب فــول ام(انات١١١آپارتمانفلسطين

-٣٧٥خواب طبقه چهارم گازرو=ار هاAگلس نورگير عالK  تبدAل١١٥آپارتمانمجد

مسکن بيهق   بين هنرستان٣٨و۴٠    ٩٣ و ٣٨٨۴٩٠٩٢-٠٩١۵٣١۶٣٠٨٠ راه چمنی
٣Kواسطه٧٠آپارتمانشهرستان Kا بA ١١٠٤٥٠خواب هم() پار=ينگ بدون مال&  ١٧ - ٤٠٠

٣Kواسطه٥٠آپارتمانشهرستان K١٠٤٠٠طبقه چهارم بدون پار=ينگ بدون مال&  ب

١٥٧٥٠صفر ٢خواب طبقه سوم فول بدون مال& بK واسطه٩٥آپارتماندالوران

١٥١خواب        نقاشK        بK واسطه٩٠وAالKAهنرستان

-٣٨٠خواب طبقه سوم پار=ت =اغذ چوب پ(يج بK واسطه١٤٠آپارتمانهاشميه

-٨٠صفر   لو=س   طبقه اول    بK واسطه١١٠آپارتماندالوران٦

اندAشه ٤٣آپارتمان ٢٧٠ متربنا ٤خواب ترAبل(س ٢واحد نما سنگ بازساز3 =امل فول 
امالک هخامنش    بين هاشميه ٣٨ و ۴٠    ٠٩٣۵۶٢٠٠٠٩٢ فروغی

٦٥برجآبادگران
 K١خواب         با=ليه لوازم رفاه
KAمبله          مجرد3        دانشجو

٥١/٣٠٠

١٠١/٥٠٠نوساز پار=ت =اغذ آسانسور هاAگلس بدون مال&١٠٥آپارتمانهاشميه٥٧

١٠١/٨٠٠نوساز طبقه چهارم آسانسور هاAگلس بدون مال& ١٢٠آپارتمانهاشميه

امالک مرکزى هاشميه    نبش هاشميه ۵   ٠٩٣۵۴٠٧٩٣٣٩ سيوکی
١٠٢/٥٠٠فول ج(وز3 دوش =ابين =اغذ اسپيلت١٥٠آپارتمانهاشميه١٣

٣١٠١/٦٠٠خواب پار=ت =اغذ پ(يج طبقه دوم١٦٠آپارتمانسامانيه

٢١٠١/٩٠٠خواب وAو عالK ت(سرام MDF اسپيلت زوج فول١٣٠آپارتمانهاشميه٣٣

٢٥١/١٠٠خواب و ٥٥ متر3 ١ خواب آسانسور٦٠دفتر=ارحاشيه پيروز3

حسين زاده      نبش صياد١٣ساختمان ایساتيس        ٨٩۴۴٠٣٧ ٣- ٠٩١۵٣٠٨٣٠۵١ دانيال
-٢١٠لو=س  فول  ٢نبش موقعيت عالK ١٩٠آپارتمانابتدا3 هاشميه

فول١٢٠آپارتمانفارغ التحصيالن لو=س  شي&  دوبل(س  ٣٠٩٥٠نوساز 

K٢٠٢/٥٠٠ت& واحد3      صفر     لو=س      فول١٤٠آپارتمانو=يل آباد بيهق

٢٠٣/٢٠٠شي&       لو=س       فول ام(انات ١٧٠آپارتمانهنرستان گلشن

٢٠١/٤٠٠دوبل(س شي& ١٠٠مترحياط اختصاصK آالچيق باربي(يو١٧٠آپارتمانابتدا3 صدف

مسکن دیبا     نبش هنرستان ١۶    ٣٨٨۴٣۶٧١-٠٩٣٩٢٠٢٨۵٠٠
-٣١٣٠خواب        فول           نگهبان١٥٠Kآپارتمانهنرستان

٤٢٠١٠٠٧/٥٠٠متربنا موقعيت عالK مناسب تجار3 ادار٥٠٠3وAالKAحاشيه و=يل آباد

١٠٠٤صفر                  ال=چر١٨٠3آپارتمانباهنر

K١٠٠٧تجار3 دائم ارتفاع ٤/٥ متر ٢ نبش٦٠مغازهحاشيه صارم

-١٦٠در ٢طبقه             ٣٠٠ متر بنا٢٥٠وAالKAپيروز3 ١٢

ســاز٥٠٠3وAالKAاواAل هاشميه فضــا  فــول  لو=ــس  ١٠٠١٢شــي& 

مسکن سنگانی (مبين)     مقابل هاشميه ۶١     ٣٨٨٣۶۴٩٣-٠٩١۵۴٠۵٠٢٣۶ نورى
-٥٠دربست ٢خواب حياط دار سرامي& MDF پ(يج گازرو=ار ١٢٠وAالKAهاشميه
٢١٠١/٥٠٠خواب فول ام(انات نوساز آسانسور بدون مال&١١٠آپارتمانهفت تير
٢٤٩٠٠خواب سرامي& MDF آسانسور بدون مال& طبقه دوم٨٠آپارتمانهاشميه
-٣١٢٠خواب فول ام(انات صفر بدون مال& تبدAل١٥٠آپارتمانرضاشهر

مسكن برکاتی     بين فکورى ٣٢ و ٣۴    ٣٨٨۴١٨٢٧ - ٠٩٣٨٧۶٨٣٢٠٧
١٠١/٥٠٠اول ٣خواب  نوساز سرامي& هاAگلس پار=ينگ درب برقK تبدAل١٤٠آپارتمانصياد٥١

١٠١/٦٠٠صفر دوم سرامي& MDF =اغذ پار=ينگ درب برقK تبدAل١١٠آپارتماننسترن٩

١٠٦٠٠سوم سرامي& MDF پار=ينگ مجرد3 خانواده٨٥مجتمعسرافراز ١٨

-٣٥سوم سرامي& MDF =اغذ پانل پار=ينگ درب برق٨٠Kآپارتمانهاشميه٨٩

مسکن ایده آل     نبش هاشميه۴١   ٣٨٨٢٨٠١۶- ٣٨٨٢٨٠٩٨ 
٢٠٤دربست ٤٥٠ متر زAر بنا در ٣طبقه ادار3 مس(ونK  تبدAل٢٥٠وAالKAامامت سروش

١٠٢طبقه دوم فول ام(انات ادار3 مجرد3 ٩٥آپارتماننبش هاشميه٢٤

٢٥١طبقه سوم فول ام(انات مبله شي& ٩٠تجار3 پيروز3 دور ميدان حر

فــول  تبدAــل٩٠آپارتمانهاشميه ٢٦ ٣٠١طبقــه دوم ٢خــواب 
بلــوار نمــاز- نماز٢٧مجتمع آســمان صفر فــول ام(انات از ٥٠ تــا ١٠٠ متر3

 ٥- ٥٠٠  و ٥ - ٧٠٠ موارد مشابه نيز موجود مK باشد.
امالک فـــرد         بين صياد٣٧و٣٩           ٠٩٣٣٠۵۶۵٠٠۶-٠٩١۵٧٧٧٧٩۶٨ 

٢٤٧٢٥٠خواب سرامي& MDF =اغذ پ(يج گازرو=ار١١٥آپارتمانصياد 

١١٨١٠٠خواب     مو=ت فلز   طبقه اول بدون مال& مجرد Aا خانواده٥٨آپارتمانالدن

٢٥٥٢٠٠خواب     فــــول      شيــــ&١١٠آپارتماناواAل پيروز3

٢١٠١/٢٥٠خواب سرامي& MDF طبقه دوم٩٥آپارتمانهفت تير

امالک یــار      بين فالحی ٣و۵          ٣۵٢٢٧٣٨٧ -٠٩١۵١١٧٠٩٩۵
١٣ K٢١٠١خواب١٨٤آپارتمانفالح

٨ Kش از=)٩٥آپارتمانفالحA٤٥صفر ٢خواب طبقه اول گرما-

١K١٧٠در٣طبقه    مناسب ادار٢٣٠3دربستحاشيه فالح-

K١٢٠موارد  مشــابه  موجود است٤٠مغازهحاشيه فالح-

-٢٣٥خواب طبقه اول ٦واحد3 ٣سال ساخت  MDF سرامي&٩٠آپارتمانالهيه ٦

امالک عـرفان          بين اقبال١۵و١٧             ٠٩٣٩٧٣٣٢١٣٣ جليلی
٥١/٢٥٠فول ام(انات موقعيت عالK روبه آفتاب١٠٠آپارتماناقبال

-٥٥شيـــــ&         طبقه سوم١٣٥آپارتمانحافظيه

-١٢٠بـــازســـاز3 =امل    قابل تبدAل٣٥٠وAالKAالدن

٥٠١دوبل(س    صفـــر      شيــــ&٢٥٠آپارتمانفرهنگ

متراژ اجاره رهن مشخصات نوع محدوده  متراژنوعمحدوده 
شنبه ٢١ اسفند  ١٣٩٥، شماره ١٩٤٩٤                       

٩٥٣٦٠٩١٢/ م

٣٦


