
دوشنبه ٢٣  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٦
٣٥

�= باب مغازه در بهتر�ن 
منطقه اول امام رضا (ع) 

یازدهم
 

٩٥٣٦١٩١٢/ ر٠٩١٣١٦١٠٥٣٧

٩٥٣٥٨٤٧٤/ ق

 بازارمر3ز� فاز١
 ٢٨متر همکف ١٨مترطبقه باال 

۶متر انبارآبدارخانه اجاره۵م
٠٩٣٨٦١٤٠٤٤٤-٣٤٢٨٢٦٥٩ 

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

٠٩١٥٤١٥٤٤٧٤موقعيت عالی 
٩٥٣٢٦١٣٢/ ف

٩٥٣٥٩٤٧٥/ ق

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

٠٩١٥١١٠٧٧٦٥

مغازه برا� رهن و 
اجاره بلوار سجاد 
پاساژ شهر شب طبقه ١- 

 ١٧ متر ۵م رهن
+ ٢,٢٠٠ اجاره

سخاوتی ٠٩١٢١٠٨٧٧٦٧
٩٥٣٦٠٩٨١/ ف

عنبران، رستوران
با وسایل و مجوز 

به رهن و اجاره داده می شود
٩٥٣٦٢٥٣٤/ پ٣٥٥١٠١٥٠

ابتدا� بلوار شاهد 
٢۵ متر مغازه 

۵م رهن+ ٩٠٠ اجاره 
٣٦٦٢٤٣٣٤-٠٩١٥٣١٠٩٢٩٩

٩٥٣٦٢١٠٠/ ف

رهن و اجاره(٣ساله)
ساختمان٣ طبقه باآسانسور

شيرودى ۴-١٠ سوئيت مبله 
٣٠٠٩٣٩١٠١٩٩٠٩مترى

٩٥٣٦٢٣٣٠/ ق

رهن و اجاره 
نبش چهارراه دانشجو طبقه باالى 

داروخانه ١٨٠ متر 
٠٩١٥١١٣٠٠٨٠

٩٥٣٦١٩٣٥/ ف

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

م بی واسطه شيرین زاده
٩٥٣٥٢٢٩٥/ ر٣٧٢٩٩٢٤٧

�ز�رزمين� ١٥متر
واقع در کوچه عيدگاه جهت فروش 
بليط یا غيره  اجاره داده می شود

٠٩١٥٠٠٦٠٥٦٠
٩٥٣٦١٨٣٩/ ف

الهيه مجيد�ه ٢٧٫٥، دو باب 
مغازه ۴٠ مترى رهن و اجاره مناسب 
جهت ميوه فروشی، آرایشگاه و ... با 
موقعيت عالی ٠٩١٥٣٢٣٨٥٨٧

٩٥٣٦٢٩٠٧/ ق

سوئيت آپارتمان 
با ٢٩ سوئيت در بهترین منطقه 

امام رضا (ع) یازدهم
٩٥٣٦١٩١٠/ ر٠٩١٣١٦١٠٥٣٧

حاشيه بلوار هنرستان
٢۵مترتجارى موقعيت عالی ۵م 
رهن+ ١۴٠٠ اجاره و خرجکرد

٠٩١٥٢٤٥١٥٠٠
٩٥٣٥٦٨٩٣/ ق

٩٥٣٦٠٣٣٩/ ق

واگذار� تعداد� مغازه
به صورت رایگان 

در مجتمع تجارى -بلوار توس
٠٩١٥٩٠٠٠٣٥٤

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

٩٥٣٦٠٦١٩/ ق

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

٩٥٣٦٠٣٥٧/ ف

آشپزخانه و رستوران 
در حال تجهيز به مشارکت

 یا رهن و اجاره داده می شود 
٠٩١٥٢٠٢٣٣٨٩-٣٧١١٠٣٢٩

٩٥٣٦٢٢٣٩/ م

فرصت استثنا��
فقط اسفند، رهن کامل، رهن و 

اجاره مغازه نزدیک حرم
٠٩١٥١١٠٧٧٥٢

٩٥٣٦٢٨٨٩/ ق

نبش هاشميه ٤٤ 
مغازه دو دهنه سوپر گوشت 

آماده واگذارى 
٠٩١٥٥١٣٤٠٧٤

٩٥٣٦٢٤٤٣/ ف

حاشيه آب و برق
٢٠٠متر مغازه تجارى شيک فول 

موقعيت عالی ١۵٠رهن + ۶/۵اجاره
٠٩١٥٩٩٢٠٣٦٥

٩٥٣٦٢٨٨٣/ ق

حاشيه فرامرز 
رهن واحدهاى ۴٠ تا ۶٠مترى 

ادارى، تجارى صفر
 فول امکانات طبقه ٣+

 و ٢ آسانسور رهن کامل 
۴٠م تا ۶٠م بی واسطه 

٠٩١٥٢٠٠٠٧٣٥ 
٩٥٣٥٥٩٦٠/ ف

رهن و اجاره 
دو واحد همکف و اول حدود 

۶٠٠متر حاشيه بلوار فردوسی 
تلفن ٠٩١٥٤٢٠٦٥٠٥

٩٥٣٦٢٠١٧/ م

 �اجاره صافLار
نقاشی و سپرسازى گاراژ به صورت 
با هم در موقعيت عالی  یا  و  مجزا 

٠٩١٥٣٠٢٤١٧٩
٩٥٣٦٢٤٥٥/ ف

مغازه �ا مسLون�
٨٠ تا ١١٠ متر جهت رستوران 

محدوده کوثر تا صياد -فرهاد  سجاد
٠٩١٥١٢٤٦٠٣٨  

٩٥٣٤٢٧٧٤/ پ

��= واحد تجار
به مساحت ٧۶ متر مربع در 

موقعيت مکانی عالی واقع در 
پدیده شاندیز کنار ورودى 

و مشرف به پاتيناژ با شرایط 
خوب جهت رهن واجاره 

شماره تماس:

٠٩١٧٧١٥٥٥٠٤
٩٥٣٦١٩١٨/ ر

�پروما مغازه ٩ متر
واحد ٣٣٢ اجاره با تخفيف ویژه

٠٩١٥٣١٦٥١٨٦
٩٥٣٦٠٢٠٥/ ف

نيازمند�م
رهن واجاره منزل ویالیی 

دربست براى مدرسه زمين 
حداقل ٧٠٠ متر زیر بنا حداقل 

۵٠٠ متر محدوده وکيل آباد 
بين ٧ تير تا باهنر 

و بين تربيت تا دانش آموز
تماس ٠٩١٥٢٠٠٦٧٥٧

٩٥٣٦١٨٩٠/ ر

 دفتر 3ار 
ميدان راهنما�� 
 ١۵ متر- مستقل-  ٢ اتاق-مبله
ساختمان ادارى- حاشيه اصلی

رهن ١ م + ۴٠٠- اجاره 
٠٩١٥٩١٤٨١٧٥-٣٧٦٧٤٣٥٧ 

٩٥٣٥٩٢٣١/ متلگرام

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

دفتر 3ار - پنجراه سناباد
٧۵مترى- طبقه اول 

بازسازى شده - شيک 
٠٩١٥٥١٧٧٩٢١

٩٥٣٦٢٦٩٧/ ق

اجاره مغازه 
در الماس شرق 

طبقه منهاى یک ١٧ متر دونبش 
تلفن      ٠٩١٥١١١٦٨١٥

٩٥٣٦٠١٢٨/ ق

 جهت اجاره و فروش
 ٢٣٠ متر زمين، ١٧٠ متر تجارى 

با بالکن، ٣ خط تلفن
 برق ٣ فاز و تک فاز، نبش 

کامياب ۵٢-  جهت اجاره به 
بانکها و موسسات ( ادارى)

٠٩١٥٥٠٧٠٠٤١
حسن زاده ٠٩١٥٣٠٠١١٠٨ 

٩٥٣٦٢٢٩٣/ ب

حاشيه پيروز�- ميدان حر
زیرزمين ٢٠٠ متر ورزشی
 رهن واجاره- بدون واسطه

٠٩١٥٣٢٢٣٣٥٩-٣٨٨١٦٦٦٠
٩٥٣٦٢١٢١/ ق

٥٥متر-مغازه حاشيه
بلوار الدن،ميدان الله،سرویس 
بهداشتی،١٠م + ١/٨٠٠ اجاره

٠٩١٥٥٠٢٩٦٤٤بدون واسطه
٩٥٣٥٦٠١٩/ پ

 حاشيه 
بلوار سجاد

 زیربنا ٣۶٠ متر
 مبلمان  کامل 

شامل چهار اتاق کار مجزا 
سالن کنفرانس مجزا

 آشپزخانه کامل 
حياط و تراس انحصارى
٠٩١٥٥٠٣٦٠٧٧ 
٠٩١٥٣١٦٧٥٩٣

٩٥٣٦٢٨٦١/ پ

�حاشيه پيروز
۵٠ متر تجارى، دهنه ٣/۵ متر 

ارتفاع ۴متر- ۴٠ رهن ١,٩٠٠م اجاره 
٠٩٣٨٩٠٦٨٥٨٨-٣٨٦٥٧٦٣٦

٩٥٣٦١٨٩٥/ ر

�= دربند مغازه دائم
به متراژ ١١٠ متر مربع

با امتيازات کامل با ٣٠ سال سابقه 
گوشت و مرغ با وسایل و یا بدون

 وسایل (دربلوار جمهورى اسالمی )
به رهن و اجاره واگذار می گردد.

٠٩١٠٩١٩٨١٠٠ 
٩٥٣٦١٤٤٢/ د٠٩١٥٥١٥٥٨٧٧

ميدان شهدا 
٣٠ سوئيت آپارتمان مبله با تمام 

امکانات ۶ ماهه تا یک ساله 
٠٩١٥٢٠٠٣٠٠١

٩٥٣٥٩٦٨٧/ 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

سه راه فردوس� 
اوایل شاهنامه باغ ١٠٠٠ متر

 ٢۵٠ متر زیربنا با تمام امکانات 
موسوى ٠٩٣٠٤٤٤٠٢٨٨

٩٥٣٥٩٢٧٧/ پ

اجاره گلخانه ٣٠٠٠متر
سازه ۴٠٠٠مترزمين، آب برق 

گاز، ١۵م رهن، ٣ م اجاره
٠٩١٥٣٠٤٤٤٠١

٩٥٣٦٢٠٥٦/ ق

٩٥٢٠٠٢١٢/ پ

سوله -سالن -انبار
از ٨٠ متر تا ۴٠٠٠ متر

 ٠٩١٥١١٥٥١١٨
یاسر دادخدایی ٣٦٦٦٥١٥٤

 ١٥٠متر سالن 
 محدوده ابوطالب جهت انبار

 یا توليد اجاره داده می شود 
٩٥٣٦٢٩٣١/ م٠٩١٥٥١١٥٢٣٦ 

بهتر�ن موقعيت 
جهت گازسوز خودرو با هفت سال 

سابقه بلوار طوس ۵۵٠متر 
٩٥٣٦٢٤٢٨/ م٠٩١٥٣١٧٥٥٧٤

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

٠٩١٥١١٥٥٨٣٦
٩٥٣٦٠٤٣٦/ ق

سالن - سوله - انبار
رهن و اجاره - جاده سنتو

٠٩١٥٢٠٤٠٨٣٤
٠٩١٥٣٠٠٠٨٣٤

٩٥١٧٥٤٦٠/ ف

الدن ٢٠٫١ -۶٠ متر - یک خواب
 سراميک - شومينه MDF نقاشی 
پارکينگ انبارى طبقه اول ١٢۵م  

٠٩١٥١٥٦٧١٤١
٩٥٣٦١٨٥٦/ ف

 چهارراه د3ترا 
ابن سينا

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

فقط ١٩٩م 
٣٧٦٢٤١٦٥-٠٩٩٠٣٥٣٢١٥٥ 

٩٥٣٤٩٥٣٥/ متلگرام - بيواسطه

قابل توجه پزشLان 
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

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

٣٥٢٣٥٠٠٣-٠٩١٥٣١٥١٦١٨
٩٥٢٥٩٨٦٢/ ق

٩٥٣٤٩٠٩٠/ ق

 ٦٠و٧٥مترآپارتمان
 فقط باسند۶دانگ به ترتيب٢٠و ٣٠م 

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

٩٥٣٤٩٠٩٧/ ق

فروش�٥٠متر آپارتمان
 فقط باسند۶دانگ

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

قابل توجه 
زوج ها� جوان

 برج هاى آسمان با موقعيت 
و امکانات و شرایط پرداخت 

عالی از ۵٢ متر تا ٩٢ متر 
رهن و اجاره هم موجود است

٠٩٣٨١٦٣٧٩٠٥ 
٩٥٣٦٢١٤٩/ ف

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

مغازه،٢طبقه مسکونی قيمت 
١٢۵م      ٠٩٣٧١٥٦٣٥٣٦

٩٥٣٥٤٠٦٦/ ق

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

سند ششدانگ مترى٢/١٠٠م
٣٥٢١٥٨٦٤-٠٩١٩٥٩١٨٩٥٨

٩٥١٧٢٧٦٦/ ق

٦٦ متر 
آماده تحویل 
١٠٠ م نقد 
۶٠م وام مسکن

الباقی با اقساط 
٣۶ ماه

ميدان صاحب الزمان

٣٨٠٨٣٦١٣
٩٥٢٨٦٣٢٨/ ق

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
٩٥٣٦٢٦٣١/ ف

طبقه همAL حاشيه 
دندانپزشکان ۵، ۵٢متر، یک خواب 

ششدانگ پایان کار فی ١۵٠م 
٠٩١٥١١٦٢٤٦٢-٣٨٦٩٩٩٨١

٩٥٣٥٦١٠٨/ ق

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

١۶٢ م 
پازل 

٠٩١٥٣٠٥٦٢٧٩
٠٩٣٦٣٧٣٤٦٣٧

٩٥٣٥٥٣١٣/ ب

آپارتمان ٥٥ متر� طبقه دوم
سراميک و ام دى اف

شهرک حجت،۴٠ ميليون
٠٩١٥٣٠٠٤١٤٧

٩٥٣٤٤٣٧٠/ ق

هاشميه ٨٥ 
٧١ متر ٢ خوابه ١٢٢م مقطوع ٧٨ 
١٧٠م  شيک  بسيار  خوابه   ٢ متر 

٠٩٣٥٤٤٩٤٢٦٩
٩٥٣٦١٨٧٩/ 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

اند�شه
واحدهاى نوساز،فول امکانات 

از ١٠۵ م الی ١١۵م
 + ٢۵  م وام ٧%

اقساط ماهی ٢٧٠هزارتومان 
٠٩١٥٦١٥٦٠١٢
٠٩١٥١٠٤٥٢٥٥

٩٥٣٣٣٣٣٤/ م

٧٩ متر
٢ خواب

بلوار وحدت
٩٠ م نقد 

الباقی در٣٠قسط
۶ ميليون تومانی 

٣٨٠٨٣٦١٣
٩٥٢٨٦٣١٩/ ق

نزد�= حرم 
خرید و فروش آپارتمان

٣٢٢٥٤٤١٤-٠٩١٥١١٠٥١٢٧
٩٥١٥٠٤٨٨/ ق

فروش- معاوضه
قولنامه اى حاشيه فالحی ٧۵متر

طبقه٢ مناسب ادارى مطب٢واحدى
٠٩٠٣١٠١٩٩٠٩

٩٥٣٦٢٣١٧/ ق

٩٥٣٦٢٩١٠/ ب

 هاشميه ٨٥
 ٧٧مترى، شيک، بی واسطه

 فی ١۶٨م
٠٩١٥٣٥٩٦٦٧٩ 

٧٢ متر- هاشميه ٨٥ 
طبقه ۴ با آسانسور فول ٢ خواب 
هایگلس ١٢٠م نقد+٣٠ م رهن 
بی واسطه ٠٩١٥٣٠٢٧١٠٧

٩٥٣٦١٨٠٨/ پ

٩٥١٢٨٦٨٢/ ق

قاسم آباد
آپارتمان نقدا خریداریم

٠٩٣٥٥٨٣٣٣٠٥-٣٦٦٣١١٠٢

امامت ٤٥
٧٨ متر،طبقه سوم،سرام،هایگلس
 پکيج ، آسانسور، پارکينگ،انبارى

٠٩١٥١٠٦٨٩٥٧
٩٥٣٦٢٥٠٥/ ل

 قاسم آباد،٤راه مخابرات
 ٧۵متر طبقه٢سرامMDF کاغذ

بسيارشيک،موقعيت عالی
 ٠٩١٥٣٠٦٩٧٣٣-٣٦٦٣٧١٥٨

٩٥٣٦٢٢١٩/ ق

�فروش� صياد شيراز
 ٧۵متر طبقه٢ سراميک mdf درب 
برقی پکيج    ٠٩٣٦١٣٢٠٢٧٧

٠٩١٢٠٦٤٦٢٨٢
٩٥٣٦١٥٠٩/ ق

٧٢ متر قرن� ٢٩
 MDF صفر فول سنددار

سراميک پکيج گاز توکار
٠٩١٥١٥٧٣٨٤٥

٩٥٣٥٦٣٣٢/ ف

٩٥٣٢٩٧٣٧/ م

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

 �آپارتمان ٧٥متر
طبقه همکف داراى آب

 و برق گاز تلفن بسيار تميز 
واقع در پليس راه 

قاسم آباد آزادى ١٠٧ 
گلریز ۵ فی ۵٠ ميليون 

٠٩١٥٥٥٩٥٠٢٨
٩٥٣٦٢٢٥٨/ م مهدى لطفی

(Aشر�) و3يل آباد
٧١متر،٢خواب،بسيار شيک و 

خوش نقشه فوق العاده،فی مناسب 
٩٥٣٦٢٣٧٨/ پ٠٩١٥٤٤٠١٤٠٠

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

امکانات- بدون پارکينگ ١۴٠م
٣٧٢٣٥٣٣٣-٠٩٣٥٨٣٧٢٧٩٦

٩٥٣٥٨٧٧١/ م

بورس٧٥متر� قاسم آباد
حداقل٢۵م نقد+رهن و وام

اندیشه،حجاب ،اماميه
٠٩١٥٧١٥٦٦٤٥-٣٦٢١٦٦٤٢

٩٥٠٤٠٤٨٨/ ق

سروش٢٤ معلم١٢
٧۴متر همکف شمالی ٢خواب 

کابينت هایگلس کاغذ 
دیوارى سراميک کولرگازى 

دربرقی آیفون تصویرى سند 
ششدانگ آزاد فی٢١٠م

٠٩١٥٣٠٣٠٧٨١
٠٩٣٠٥٧٣٣٠٥١

٩٥٣٥٩٦١٤/ ق

 هاشميه 
 ٧٣مترى فول امکانات ٢خواب ۴ 
سال ساخت سند ششدانگ ١٨۵م

٠٩١٥٤٠٥٠٢٣٦ نورى 
٩٥٣٦٢٨٧٨/ ب

قاسم آباد
آپارتمان شما را نقدا خریداریم.
٠٩١٥٣٠٦٩٧٣٣-٣٦٦٢٠٨٨٥

٩٥٢٧٢٧٦٩/ پ

اوا�ل بهشت� 
٧٧ متر طبقه ٢ بازسازى 

پارکينگ انبارى فی ٢٢۵م
٠٩٣٨٩٠٨٩٥٣٨

٩٥٣٦١٩٤٥/ ف

امير�ه
۶٠متریک خواب سراميک

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

٠٩٣٦١٧٢٢٦٦٠
٩٥٢٩٧٧١٧/ ق٣٦٢٢٣٢٦٢

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

٧ سال و نورگير عالی شيک ٢١٠ م 
٠٩١٥٥٠٢٤٥٢٦

٩٥٣٥٦٢٤٤/ ف

٩٥٣٢٨٥٨٨/ م

امام رضا، بهار 
امالک کمالی

٠٩١٥٥١٥٢٥٧٥ کمالی
١٢-٣٨٥٨١٦١١

�اقبال - ٨٦ متر
فول لوکس متریال عالی ٢٢۵م

٠٩١٥٥٧٦٤٩٣٤-٣٥٠١٥١٠٣
٩٥٣٦٢٤٣١/ ف

�آپارتمان ٢ خواب ٨٠ متر
نوساز ۶۵م مقطوع طبقه ۴ داخل 

کوچه یک مترى دریا وحيد ١١
٠٩١٥٤٠٥٠٧٠١

٩٥٣٦٢٠٥٠/ ف

٩٥٣٠٢١٢٩/ خ

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

٣٨٥٨٢١١٩          

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

آماده - فول امکانات 
٠٩١٥٥٥٩٩٥٠٥-٣٥٣١٧٠٠٣

٩٥٣٤٩٩٤٩/ ف

 �فالح�٣٨-٨٦متر
 فول بازسازى طبقه٣

بدون آسانسور 
٠٩١٥٣٠٠٦٨٧٤-٣٦٦٣٩٠٠٠ 

٩٥٣٦١١٠٢/ ق

 آپارتمان وام دار
 ٨٠ متر- طبقه اول 

۵واحدى 
سند ۶دانگ ملکی

 کف پارکت- کاغذ دیوارى 
تراس- پارکينگ

 مطهرى شمالی ١۶
 ٣۵م وام- ۴٠م رهن

              ١٠٠ م نقدى  
٣٧٢٧٩٠٩٥ 

٠٩١٥٣١٨٩٦٠٠
٩٥٣٦٢٣٧١/ ق

٨٠ متر� مجيد�ه ١٧
طبقه دوم سه سال ساخت

 ٨ واحدى فول امکانات
٠٩١٥١٠٣٩٨٢٣

٩٥٣٦١٠٤١/ ر

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

٩٥٣٣٩٢٨٦/ ف

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

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

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


