
چهارشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٨
٣٤

مشار3ت
هاشميه،سجاد،احمدآباد 

نيازمندیم
٩٥٣٢٦٨٨١/ پ٠٩١٥١١٠٩٨٩١

امالt �اسين
مشارکت درساخت

 آزادشهر
٠٩١٥٥٨٢٨٤١٤-٣٦٦١٦٦٥٤

٩٥٢٨٧٠٥٨/ ق

سرتاسر الهيه
سازندگان محترم مالکين عزیز

٠٩١٥٨١١٥١٢١
٩٥٣٠٣٧٧٠/ ق٠٩٣٥٨٩٥٠٩٦٣

3لنگ� از شما    ساخت از ما
با مهندسين مجرب و متریال روز

 ملک آباد،احمدآباد،سجاد (شهرگستر) 
٣٨٤٢٦٨٢٤-٠٩١٥١٣١٣١٥٣

٩٥٣٥٦٧٢٧/ م

فرامرز- سجاد 
مسKن سراسر� باران 
٣٦١٠٩٩١٠-٠٩١٥٥١٨٠١٥٨

٩٥٣١٣٤٩٣/ ف

سيد� - سر�ع تر�ن مر3ز
خرید و فروش، رهن و اجاره 

(امالک گلها) نبش قائم ۴
٣٣٨٥٥٤١٥- ٣٣٨٥٥٢٥١

٩٥١٥٨٠٨٨/ ف

اخذ سند ، تفKي=
تجميع ، پایانکار ، پروانه و مشاور 

شما در امور خرید و فروش
٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢-٣٦٠١٢٦٤٦

٩٥٢٩٢٥٢٣/ ل

٩٥٣٠٤٨٩٧/ خ

امام رضا
 امام خمين�
هتل،هتل آپارتمان

زمين ومنازل ویالئی 
آپارتمان نوساز و قدیمی ساز 

مالکين محترم موارد
 فروش و رهن و اجاره خود را

به ما بسپارید
ازما بخواهيد.

  ٠٩١٥٣١٠٨٠٩٧
امالک عليزاده ٣٨٥٨٢١١٩

امالt گل نرگس 
معامله آگاهانه و منصفانه 

امام خمينی چهارراه لشگرامام رضا(ع) 
٩٥١٨٠٨٧٤/ م٥٠-٣٨٥٣٢٢٤٠

امالt مجيد نبش فالح� ٤٣ 
 خر�د- فروش- رهن- اجاره 

٣٦٢٣٧٠٤٧-٣٦٢٣٧٠٤٨
٩٥٣٥٤٥٤٧/ م٠٩١٥٣٠٥٩٣٢٤

مسKن قصر رامان 
قاسم آباد مقابل سينما سيمرغ

 ٣٦٢٠٤٥٠٠
٩٥١٣٥٤٤٢/ ف

امالt عدالت
بورس خرید،فروش،اجاره 

مسکونی،تجارى،هتل
هتل آپارتمان و زمين هاى بزرگ

 فلکه برق بين فدائيان اسالم ٣ و۵

(١٠ خط) ٣٨٥٣٣٠٩٠
شجاعی

٩٥٣٤٧٦٤٨/ م

٩٥٠٢٣٦١٠/ ط

قاسم آباد
خر�د،فروش    امالt پرد�سان

٠٩١٥٥٠٣٤٦٧٦-٣٦٢١٠٠٣٠

٩٥٣٦٠٩٢٤/ م

امالt 3وشا
سناباد،دانشگاه،ابن سينا 

آبکوه،صاحب الزمان،سنایی
٢-٣٨٤٨٧١٢١

امام خمين�،ثامن
امالک عليزاده

٩٥٣٠٢٠٩٠/ خ          ٣٨٥٨٢١١٩

امام رضا 
بهار- فدائيان 
مسکونی و تجارى 

خرید فروش رهن اجاره 
امالک خواجوى 

٦-٣٨٥٥٨٠٠٥
٩٥٣٤٩٤٢٣/ پ٠٩١٥٣١١٣٨٤٧

امالt فردوس� قاسم آباد
خرید- فروش- رهن واجاره

٠٩١٥١١٣٤١٠٥
٣٦٢٢٦٠٥٣-٣٦٢٢٨٦٤٤

٩٥١٩٠٢٠٤/ ق

٩٥٣٢٣٧٧٦/ ف

احمدآباد   
3وهسنگ�  

٠٩١٥١٢٤١٠٠٦-٣٨٤٦٣٦٥٦

٩٥٣٥٠٦٠٢/ پ

امالt سراسر� قاسم آباد 
 فقط در �= روز

خرید، فروش، رهن، اجاره
٣٦٢١٦٥٨٨-٣٦٢٢٥٥٨٨

گلبهار
امالt نياوران 

خرید با اخذ 
وام بانکی 

٣٨٣٢٣٣١٥
٠٩١٥٥١٢٧٧٤١

٩٥٣٣١٩٨١/ م

گلبهار
  امالt آت� 

٠٩١٥٥٢٣٨٧٦٧
٩٥٣٥٢٠١٨/ ش٣٨٣٢٦١٢٠

آزادشهر
سيدرض�،دانش آموز 

رهن و اجاره در یک روز
 فروش یک هفته (امالک ماهان)  

٠٩١٥٢٤٧٥٣٥٧  
٩٥٢٩١٢٩٧/ ف٣٦٠٦٢٠٤٧  

امالt باران 
قاسم آباد،الهيه،امامت

خرید و فروش ٧٢ساعت
 رهن و اجاره ۴٨ساعت

مشارکت در ساخت،انواع وام 
قاسم آباد، نبش اماميه۵۴ 

٣٦٢٢٢٢٨٧
٩٥٣٤٣٤٤٦/ م٠٩١٥٣١٨١١٦٢

امالt برادران
خر�د            فروش
٢۴ساعته   فورى   ٢۴ساعته

رهن          اجاره
 قاسم آباد، نبش شاهد٣۶
٠٩١٥٩١٤١٢٨٨-٣٥٢٣٩٨٩٣

٩٥١٩٧٨٩٦/ ط

گلبهار 
 امالک اربابی

٠٩١٥٩٨١٥٩٧٧-٣٨٣٢٦٦٠٠
٩٥٣١٧٨٢٨/ ش

٩٥٣٤٤٣٣٣/ پ

الهيه-اماميه-سپاد
حسين آباد جلدک 

صفی آباد و چاهشک 
آپارتمان و زمين

 آدرس: الهيه بين سجادیه ۶و٨ 
امالک هاشمی کاخکی

 ٠٩١٥٣١٦٣٤٩٨
٠٩١٥٣٠٦٤٢٤٥
٨٠-٣٥١٣٦٦٧٩

٩٥٣٦٣٧٧٣/ پ

گلبهار 
امالک او شيدا- سرگلزایی
٠٩١٥٩١٥١٢٦١-٣٨٣٢٦٦٠٥

گروه مشاور�ن امالt تابا
یکی ازسریعترین مرکز خرید 
و فروش زمين -آپارتمان در 

منطقه الهيه مشارکت در ساخت 
با سازنده معتبر 

 خرید و فروش دریک هفته 
رهن و اجاره در یک روز 

 ٠٩١٥٣١٦٥٠٧٧
٣٥٢٤١٦١٥-٣٥٢٤٠٦٩٠

٩٥٣٢٧٤١٥/ ف

گلبهار 
امالt ناج�   

٣٨٣٢٤٢٢٣-٠٩١٥٤٣٨٨٠١٤
٩٥٢٤٣٦٢٣/ ش

گلبهار
امالک شيردل
٠٩١٥٥٠٢٠٥٣٧

٩٥٢٦٢٦٩١/ ف٣٨٣٢٥٩٢٢

امالt اسKان
خرید و فروش 

رهن واجاره
 امام رضا ، بهار، 

فدائيان
 ٣٨٥٨١٠٠٤

٠٩١٥٣١٢٩١٥٧ بختيارى
٩٥٣٥٥٥٤٣/ ف

مسKن شهروند 
به ما بسپارید- از ما بخواهيد 

وکيل آباد- معلم دانشجو 
٣٨٦٤٠٠٠٤-٠٩١٥٣١١٩٩٩٠

٩٥٣١٣٦٢٦/ ف

امالt سعيد 
فروش  و  خرید  اجاره  و  رهن  موارد 
کل منطقه قاسم آباد موجود می باشد 

٣٥٢٣٩٩٥٩
٩٥٣٦٣٦٥٢/ ف

خوابگاه
ماهی ١٠٠
٩٥٣٥٦٧٧١/ م٣٧٢٣١١٢٣

اتاق در محدوده شهدا 
اجاره داده ميشود

 

٩٥٣٦٢٥٧٧/ ق٠٩١٥٥٠٩٤٦٢٢

صدف ٢٣ 
٧۵ متر ٢خواب رهن و اجاره

٠٩١٥٣١١٩٨٠٦
٩٥٣٦٣٩٨٥/ ف

٩٥٣٥٧٢١٧/ ف

بلوار و3يل آباد 
منزل اجاره اى، روزانه، هفتگی

 واقع در باالى شهر با لوازم بسيار لوکس
 ٠٩١٢٨٧٠٩٧٠٠   

٢ واحد با قيمت وامKانات
مناسب جهت آقایان ترجيحا به

دانشجو یا کارمند اجاره داده می شود
٠٩٣٨٣٥٣٥٧٣٤

٩٥٣٦٢١٦٥/ ف

 � صارم� ٣٨-٧٥متر
 ٢خواب سراميک MDF طبقه دوم
کاغذ ،تميز، نورگير عالی ۵م رهن 

٠٩١٢٨١٨٠٨٦٥ ٩٨٠ اجاره 
٩٥٣٦٤٦٠٥/ م

اوا�ل هاشميه
٧۵مترى ٢خواب طبقه ۴ آسانسور 

سراميک MDF (بی واسطه)
٩٥٣٦١٧١٨/ م٣٨٨٢٠٢٠٩

هاشميه مجتمع �اس ها� آب� 
٧٠ متر ٢ خواب ،کاغذ MDF لوستر 

هود لمسی ٣٠م + ١٠٠ اجاره 
٣٨٨٣٥٢٣٧-٠٩٣٥٨٣٠٧٧١٤

٩٥٣٦٤٢٢٤/ پ

اوا�ل هاشميه
١٠٠متر طبقه ٣ سراميک بسيار خوش 
نقشه و تميز بی واسطه ١٠م+١,٢٠٠

٩٥٣٦١٧١٦/ م٣٨٨٢٤٠٩٠

سيدرض�٤
١١۵متر تمام کاغذ سراميک 

ام دى اف تک واحدى ١٠رهن١٢۵٠
٠٩٣٠٣٣٦٠٠٣٥-٣٨٩١٤٦٧٠

٩٥٣٦٤٣٣٤/ ق

فالح� ١٦
١٠٠ متر ٢خواب طبقه دوم 
پارکت MDF انبارى تراس 

پارکينگ آیفون تصویرى 
درب برقی شيک

 ٢۵م رهن + ٢٠٠ اجاره
٣٦٦٢٧٦٩٤

٠٩٣٣٧٤٠٣١٤٧
٩٥٣٦٤١٦٤/ ف

و�ال - ١٠٥ متر طبقه دوم
بدون آسانسور، فول

بدون مالک، تخليه ۵۵م رهن
٠٩١٩٦١٧٧٢٣٣

٩٥٣٦٢٦٨٤/ ف

فالح�
١٠٠ مترى دو خواب فول طبقه ٢ 

بدون آسانسور ٣۴ م رهن کامل
٣٦٦٢٧٦٩٤-٠٩٣٣٧٤٠٣١٤٧

٩٥٣٦٣١٠٩/ ف

رهن و اجاره 
چهارراه ورزش

٨٠ متر- طبقه اول- فول 
امکانات ١٠ م +٨٠٠ اجاره 

٧۶ متر -طبقه سوم
 بدون آسانسور تميز و مرتب

 ٢۵ م +٢۵٠ اجاره 
   ٠٩١٥٣١٠٩٢٩٩

٩٥٣٦٢١١٢/ ف٣٦٦٢٤٣٣٤

 اول شاهد آپارتمان
  ٩٥ متر� ٥ م + ٧٠٠ 

٠٩١٥٢٠١٢٥٠٧
٩٥٣٦٤٣٨١/ ف ٣٨٦٤٨٤٥٥

 قدس 
همAK -رهن 3امل  

٠٩٠١٧٣٧٤٠٠١
٩٥٣٦٣٨٩٠/ ف٣٧٦٢٣١٤٧ 

عبدالمطلب ٥٨ قائم ٣
١٠٠ متر ٢ خواب طبقه اول 
پارکينگ ١٠ م +٨٠٠ اجاره 

٠٩١٥١١٣٣٤٧٨
٩٥٣٦٤١٨٢/ ف

مالKين و مستاجر�ن گرام�
الهيه-فالحی رهن و اجاره در یک روز

زینلی ٣٥٢٤٢٠٨٤
٩٥١٧١٦٤٨/ ق٠٩٣٥٣٦٨٦٨٦٦

٩٥٣٥٦٠٠٨/ پ

هفت تير ١١/١- ١١٠ متر 
سراميک MDF آسانسور تميز 
بی واسطه ۵م+ ١٢٠٠ اجاره 

٣٨٦٨٢٥٦٠-٠٩١٥٥٠٢٩٦٤٤

رهن 3امل 
 � صياد شيراز
طبقه همکف،٨٠متر،پارکينگ 

انبارى،بازسازى کامل
١٠٠متر حياط اختصاصی 

۵٧م رهن کامل 
٠٩١٥٣٧٧٤٢٢٧

٩٥٣٦٤٠٦٥/ پ

رهن و اجاره
آپارتمان نوساز

 واقع درخيابان سعدى
٠٩١٥١٨٢٦٧٤٧

٩٥٣٦٣٨٩٦/ ف

فKور� ارشاد 
 ١٣٠ متر دوخواب نوساز 

١۵ م رهن +١,۵ اجاره
٠٩١٥٠٠٤٤٠٠٦ 

٩٥٣٥٦٩٤٦/ ب

مل= آباد
١٨٠ متر- ٣ خواب- صفر -فول 

٠٩١٥٠٧٠١٠٠٢ َملک
٩٥٣٦٤٤٥٩/ ر

آپارتمان حKيم نظام� 
طبقه ٣- سه خوابه- شيک- ١۵٠ متر
 بدون آسانسور ٣٠ + ١,۶٠٠ اجاره 
٠٩١٥٤٤٠١٤١٧-٣٨٤٢٤٥٢٦

٩٥٣٦٢٧٩٦/ م

٩٥٣٦٣٢٧٤/ ق

آپارتمان صفر فول رهن 3امل 
٢۵٠م در طبقات٢و٣ سه خوابه 

٢٠٠مترى در خيابان صاحب الزمان 
٣٧٢٧٦٢٠٠-٠٩٣٥٨٣٧٢٧٩٦

نيازمند�م
زیر زمين یا سالن محدوده 

امامت و ایرج ميرزا به 
متراژ ٣٠٠ متر به باال 
(ترجيحا داخل کوچه)

٠٩١٥٢٠٦٢٢٠٠
٩٥٣٦١٥٤٦/ ف

اجاره مسKون� ٩٠ متر 
با انشعابات شوفاژحياط دار در ویالشهر

 امام رضا ١٧ (داشتن حيوان خانگی 
٠٩١٥٩٢٣٨٢٩٦مانعی ندارد) 

٩٥٣٦٢٢٢٣/ م

رهن و اجاره(٣ساله)
ساختمان٣ طبقه باآسانسور

شيرودى ۴-١٠ سوئيت مبله 
٣٠٠٩٣٩١٠١٩٩٠٩مترى

٩٥٣٦٢٣٣٠/ ق

دفتر 3ار - پنجراه سناباد
٧۵مترى- طبقه اول 

بازسازى شده - شيک 
٠٩١٥٥١٧٧٩٢١

٩٥٣٦٢٦٩٧/ ق

حاشيه معلم 
٣۵متر(١٠م + ١٧٠٠م ) و ۵٠متر 
( ١٠م + ٢م )   ٧-٣٨٩٢٢٢٢٦

٩٥٣٦٤٤٢٧/ ف٠٩١٥٩١٦٣٨٩٥

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

حاشيه بلوار فردوس� 
١٠٠ متر دفتر تجارى روبه بلوار با 
موقعيت عالی و شيک ١٠۵ م رهن 
٠٩١٥٣١٣٩٦٠٤-٣٧٦٧٢٦٩٥

٩٥٣٦٤١٦٣/ م

 � مغازه تجار
AK١٠٥مترهم
 ١١٧متر طبقه اول خيابان 

امام رضا (خيابان تهران) امام 
رضا ٩ رهن و اجاره

٠٩١٥٣١٦٨٩٤٦ 
٣٨٥٩٩٣١٤

٩٥٣٦٣٢٠٧/ ف

ابتدا� بلوار شاهد 
٢۵ متر مغازه 

۵م رهن+ ٩٠٠ اجاره 
٣٦٦٢٤٣٣٤-٠٩١٥٣١٠٩٢٩٩

٩٥٣٦٢١٠٠/ ف

رهن و اجاره 
دو واحد همکف و اول حدود 

۶٠٠متر حاشيه بلوار فردوسی 
تلفن ٠٩١٥٤٢٠٦٥٠٥

٩٥٣٦٢٠١٧/ م

3يان سنتر ١ 
٢۵ متر دور وید کنار پله برقی 
۴٠م رهن کامل یا قابل تبدیل 

٣٨٨٣٠٠٠١
٩٥٣٦١٢٦٢/ ف

٩٥٣٥٩٤٧٥/ ق

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

٠٩١٥١١٠٧٧٦٥

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

٠٩١٥٥٠٢٩٦٤٤بدون واسطه
٩٥٣٥٦٠١٩/ پ

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

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

٩٥٣٦١٨٩٥/ ر

حاشيه هاشميه 
یک واحد ٧۵ مترى 

جهت مشاغل وکالت شرکت 
و مطب و ...

 ٣٠م رهن و ١٨٠٠ اجاره 

٠٩١٥٣٠٣٨٩٧٩
٩٥٣٦١٦٧٢/ ق

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

٠٩١٥٠٠٦٠٥٦٠
٩٥٣٦١٨٣٩/ ف

٩٥٢٥٣٩٤٥/ ف

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

م بی واسطه شيرین زاده
٩٥٣٥٢٢٩٥/ ر٣٧٢٩٩٢٤٧

نبش هاشميه ٤٤ 
مغازه دو دهنه سوپر گوشت 

آماده واگذارى 
٠٩١٥٥١٣٤٠٧٤

٩٥٣٦٢٤٤٣/ ف

 امير�ه 
 ٣٠متر تجارى 

غرفه گوشت، مرغ، ماهی 
موقعيت عالی 

١٠رهن و ١,٨٠٠ اجاره 
٠٩٠٣٢٣٤٣٨١٢ 

٩٥٣٦٣٨١٧/ ب

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

٩٥٣٦٠٣٥٧/ ف

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

٠٩١٥٢٤٥١٥٠٠
٩٥٣٥٦٨٩٣/ ق

الهيه مجيد�ه ٢٧٫٥، دو باب 
مغازه ۴٠ مترى رهن و اجاره 

مناسب جهت آژانس و امالک و ... با 
موقعيت عالی ٠٩١٥٣٢٣٨٥٨٧

٩٥٣٦٢٩٠٧/ ق

 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

رهن و اجاره 
لوازم  با  متر   ٣٧٠ تجارتی  زیرزمين 
رستوران و آشپزخانه چهارراه پل خاکی

٠٩١٥١١٥٣٨٣٤
٩٥٣٥٧١٢٧/ ف

٩٥٣٥٨٤٧٤/ ق

 بازارمر3ز� فاز١
 ٢٨متر همکف ١٨مترطبقه باال 

۶متر انبارآبدارخانه اجاره۵م
٠٩٣٨٦١٤٠٤٤٤-٣٤٢٨٢٦٥٩ 

مغازه �ا مسKون�
٨٠ تا ١١٠ متر جهت رستوران 

محدوده کوثر تا صياد -فرهاد  سجاد
٠٩١٥١٢٤٦٠٣٨  

٩٥٣٤٢٧٧٤/ پ

 دفتر 3ار مستقل 
ميدان راهنما��

 ١۵ متر-  ٢ اتاق-مبله
ساختمان ادارى- حاشيه اصلی

رهن ١ م + ۴٠٠- اجاره 
٠٩١٥٩١٤٨١٧٥-٣٧٦٧٤٣٥٧ 

٩٥٣٥٩٢٣١/ متلگرام

حاشيه بلوار عبدالمطلب
مغازه ١٣٠ متر تجارى به رهن واجاره

٠٩١٥٣٠٠٧٥٦٩
٩٥٣٦١٤٢٦/ ف

٩٥٣٦٤٠٢٣/ ف

 ��= باب مغازه تجار
حاشيه بلوار سجاد

به مساحت ٢٠ متر رهن و اجاره
٠٩١٥١١٥١٧٦٤-٣٧٦١٤٤٤٦

قابل توجه پزشKان 
محترم

رهن اجاره و فروش درساختمان 
پزشکان دکتر مفتح

بين دو بيمارستان هاشمی نژاد و 
امام حسين

مطب، رادیولوژى، سونو 
آزمایشگاه وداروخانه

٠٩١٥٣١٠١٩٤٦
٩٥٣٦٢٤٧٩/ 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

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

٠٩١٥٣٠٢٤١٧٩
٩٥٣٦٢٤٥٥/ ف

شاند�ز
باغ، ویالى مبله

 روزانه، هفتگی 
٠٩١٥٥٠٢٤٥٠١

٩٥٣٦٣٥٦٩/ ط

رهن و اجاره آپارتمان
تا ٧٩ متر

رهن و اجاره خانه

اجاره باغ و و�ال

 tرهن و اجاره امال
�تجار� وادار

tمشاور�ن امال

رهن و اجاره آپارتمان
٨٠ تا ١١٩ متر

رهن و اجاره آپارتمان
١٢٠تا ١4٩متر

 رهن و اجاره آپارتمان 
١5٠ متر به باال

٩٥٣٦٢٧١٧/ پ


