
٣٥
چهارشنبه ٢٥ اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٨

٩٥٣٥٩٤٢٤/ ق

 طرقبه
 ویالى اجاره اى فول امکانات

استخر جکوزى ، روزانه-هفتگی
 ٠٩١٥١١١٦٧٠٤

باغ اجاره
روزانه ، هفتگ� ، ماهانه

 

٠٩١٥١١٣٥٣٥٩
٩٥٣٦٢٩٨٨/ ف

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

و�ال لو3س- شاند�ز
مبلمان کامل

 اجاره روزانه وهفتگی
٩٥٣٥٦٨١٢/ پ٠٩٣٩١١٠٦٤٢٠

سه راه فردوس� 
اوایل شاهنامه باغ ١٠٠٠ متر

 ٢۵٠ متر زیربنا با تمام امکانات 
موسوى ٠٩٣٠٤٤٤٠٢٨٨

٩٥٣٥٩٢٧٧/ پ

 � باغ اجاره ا
با  فردوسی  راه  سه  ١٢٠٠متر،   
-هفتگی  روزانه  امکانات  تمام 

 ٠٩١٥٣١٥٣٣٧٨زرگرانی 
٩٥٣٦٣٧٤٢/ م

اجاره �ا فروش
مرغدارى گوشتی و تخمگذار  
اتومات و دستی ، سالن جهت 

گاودارى ، شترمرغ ، بلدرچين  
مرغ بومی ، زمين کشاورزى  
استخر ماهی ، گلخانه ، زمين 

با مجوز مرغدارى و غيره 
در سراسر استان ، مدیریت جليلی
 ٠٩١٥٣٢١٣٨٤٧-٣٦٦٣٣٨٨٤

٩٥٢٩٢٨١٨/ ل٠٩١٥٦١٦١٢٠٠

٩٥٢٠٠٢١٢/ پ

سوله -سالن -انبار
از ٨٠ متر تا ۴٠٠٠ متر

 ٠٩١٥١١٥٥١١٨
یاسر دادخدایی ٣٦٦٦٥١٥٤

اجاره گلخانه ٣٠٠٠متر
سازه ۴٠٠٠مترزمين، آب برق 

گاز، ١۵م رهن، ٣ م اجاره
٠٩١٥٣٠٤٤٤٠١

٩٥٣٦٢٠٥٦/ ق

�زمين اجاره مناسب برا
 پار3ينگ ماشين ها� سنگين 

٠٩٣٨٣١١٩٤١٨در١٠٠مترى
٩٥٣٦٤٥٣٨/ م٠٩١٥١١٩٥٨٧٥

سالن - سوله - انبار
رهن و اجاره - جاده سنتو

٠٩١٥٢٠٤٠٨٣٤
٠٩١٥٣٠٠٠٨٣٤

٩٥١٧٥٤٦٠/ ف

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

فKور�-٥٣متر
سراميک،فلز،١٢٠م

٠٩٣٥٨٣٠٧٧١٤
٩٥٣٦٤٢٢٩/ پ٣٨٨٣٥٢٣٧

٩٥٣٤٩٠٩٧/ ق

فروش�٥٠متر آپارتمان
 فقط باسند۶دانگ

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

 قاسم آباد،رفيع�
 MDF۵۶متر١خواب سراميک 

پارکينگ طبقه١ روبه آفتاب١٠۵م
٠٩١٥٥٠٠٢٢٣٨ 

٩٥٣٦٤٢٠٩/ ق

چهارراه د3ترا 
١٩٩ ميليون
 ۶٨ متر- ٢ خواب- نوساز 

آسانسور- پارکينگ- خلوت 
تلگرام ٠٩٩٠٣٥٣٢١٥٥ 
بيواسطه ٣٧٦٢٤١٥٦

٩٥٣٦١٧٩٥/ م

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

١۶٢ م 
پازل 

٠٩١٥٣٠٥٦٢٧٩
٠٩٣٦٣٧٣٤٦٣٧

٩٥٣٥٥٣١٣/ ب

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 

طبقه همAK حاشيه 
دندانپزشکان ۵، ۵٢متر، یک خواب 

ششدانگ پایان کار فی ١۵٠م 
٠٩١٥١١٦٢٤٦٢-٣٨٦٩٩٩٨١

٩٥٣٥٦١٠٨/ ق

فروش آپارتمان 
۶۵مترى، فالحی ٢، وکالتی

 طبقه ٣، با آسانسور فی ٨٠م 
٠٩١٥٣٢٢٠٩٤١-٣٦٢٣٣٥١٥

٩٥٣٦٣٩٨٧/ ف

نزد�= حرم 
خرید و فروش آپارتمان

٣٢٢٥٤٤١٤-٠٩١٥١١٠٥١٢٧
٩٥١٥٠٤٨٨/ ق

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

٠٩١٢٠٦٤٦٢٨٢
٩٥٣٦١٥٠٩/ ق

صياد - ٧٥ متر
طبقه سوم ، نورگير عالی، 

خوش نقشه،فول امکانات ١۶۵ م
٠٩١٥٠٠٧١٣٩٨

٩٥٣٦١٣٨٣/ ف

اند�شه
MDF ۶۵متر٢خواب سراميک
کاغذ۵٠نقد+٢۵رهن+۴۵وام
١١٧متر ٣خواب بازسازى فول 

٩٠نقد+۴۵رهن+۵٠وام
و موارد دیگر ...

٠٩٣٦١٧٢٢٦٦٠
٩٥٢٩٧٧١٧/ ق٣٦٢٢٣٢٦٢

سرافرازان ٧
٧۶ متر دوخواب طبقه ۴ ٨ واحدى 
٢ ممر بازسازى فروش یا معاوضه 

٠٩٣٧٠٧٩٥٠١٥در محدوده 
٩٥٣٦٤٣٥١/ ف

قاسم آباد
آپارتمان شما را نقدا خریداریم.
٠٩١٥٣٠٦٩٧٣٣-٣٦٦٢٠٨٨٥

٩٥٢٧٢٧٦٩/ پ

٧٩ متر
٢ خواب

بلوار وحدت
٩٠ م نقد 

الباقی در٣٠قسط
۶ ميليون تومانی 

٣٨٠٨٣٦١٣
٩٥٢٨٦٣١٩/ ق

هاشميه 
٧٣ متر فول امکانات ٢ خواب نوساز 
م   ١٨۵ مشابه  موارد  آسانسور 

٠٩١٥٤٠٥٠٢٣٦نورى 
٩٥٣٦٤٥٧٧/ ب

اند�شه
واحدهاى نوساز،فول امکانات 

از ١٠۵ م الی ١١۵م
 + ٢۵  م وام ٧%

اقساط ماهی ٢٧٠هزارتومان 
٠٩١٥٦١٥٦٠١٢
٠٩١٥١٠٤٥٢٥٥

٩٥٣٣٣٣٣٤/ م

�= واحد آپارتمان 
فول،لو3س 

 یک خواب واقع در چهارراه 
خواجه ربيع ٧۵مترى با پله هاى 

بسيارشيک مدل گرد
مهندسی ساز امکانات مستقل

٠٩٣٨٣٨٤٦٧٦٨ 
٩٥٣٦٤٤٦٢/ م

امير�ه 
فقط با ٣٠م صاحب آپارتمان سند 
ششدانگ ملکی در منطقه الهيه 
شوید. ٧٧مترى ٢خواب  شيک 

٣٠م نقد + ۴٠م وام 
+ ١۵م رهن 

٠٩١٥٨٥٨٥٤٩١
٩٥٣٦٤١٧٤/ ف

٧٣ متر� صياد 
٢ سال ساخت فوق لوکس 
اکازیون بی واسطه ١٨۵ م 

٩٥٣٦٤٥٥٥/ ب٠٩٣٦٦١٢٤٠٣٢

٧٢ متر قرن� ٢٩
 MDF صفر فول سنددار

سراميک پکيج گاز توکار
٠٩١٥١٥٧٣٨٤٥

٩٥٣٥٦٣٣٢/ ف

 قاسم آباد،٤راه مخابرات
 ٧۵متر طبقه٢سرامMDF کاغذ

بسيارشيک،موقعيت عالی
 ٠٩١٥٣٠٦٩٧٣٣-٣٦٦٣٧١٥٨

٩٥٣٦٢٢١٩/ ق

٩٥٣٢٩٧٣٧/ م

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

٩٥٣٦٣١٤٨/ 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

بورس٧٥متر� قاسم آباد
حداقل٢۵م نقد+رهن و وام

اندیشه،حجاب ،اماميه
٠٩١٥٧١٥٦٦٤٥-٣٦٢١٦٦٤٢

٩٥٠٤٠٤٨٨/ ق

هاشميه مجتمع 3وه نور 
 MDF ٧٨ متر، سراميک

آسانسور ١٧٠م 
٣٨٨٣٥٢٣٧-٠٩٣٥٨٣٠٧٧١٤

٩٥٣٦٤٢٣٣/ پ

٩٥١٢٨٦٨٢/ ق

قاسم آباد
آپارتمان نقدا خریداریم

٠٩٣٥٥٨٣٣٣٠٥-٣٦٦٣١١٠٢

فروش- معاوضه
قولنامه اى حاشيه فالحی ٧۵متر

طبقه٢ مناسب ادارى مطب٢واحدى
٠٩٠٣١٠١٩٩٠٩

٩٥٣٦٢٣١٧/ ق

گلبهار- فرهنگيان 
طبقه ٢ نوساز، وام پرداختی ٣٣ قسط 

١۶٠ تومان (قابل انتقال یک روزه)
٠٩٣٧٣٨٥١٧٠٢ ٣۵ م 

٩٥٣٦٤٤٦٤/ م

خيابان آبKوه 
٨۵ متر طبقه دوم ١٢ سال 

ساخت ٢٢٠ م بی واسطه 
شيرین زاده ٣٧٢٩٩٢٤٧

٩٥٣٦٣٧٢٧/ ر

٩٥٣٦٣١٤٤/ پ

سامانيه-٨٥متر
شيک و خوش نقشه،٢٢٠م
آرین٠٩١٥٧٧٧٨٩٩٠

اقبال
٨۵مترى

صفر،طبقه سوم ،فول 
شيک ،فی ٢۴٠

عرفان٠٩٣٠٨٨٥٤٣٢١
٩٥٣٤٦٣٣٦/ پ

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

٧ سال و نورگير عالی شيک ٢١٠ م 
٠٩١٥٥٠٢٤٥٢٦

٩٥٣٥٦٢٤٤/ ف

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

آماده - فول امکانات 
٠٩١٥٥٥٩٩٥٠٥-٣٥٣١٧٠٠٣

٩٥٣٤٩٩٤٩/ ف

مجيد�ه٣
٨٨متر،طبقه دوم ١سال 

ساخت،فول امکانات 
٣نبش،فی١٧٢م

٠٩١٥٣٧٧٤٢٢٧
٩٥٣٦٤٠٨٧/ پ

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

٩٥٣٢٨٥٨٨/ م

امام رضا، بهار 
امالک کمالی

٠٩١٥٥١٥٢٥٧٥ کمالی
١٢-٣٨٥٨١٦١١

 � ستار� ١٧-٨١متر
 ٢خواب سراميک MDF گرمایش از 
کف، اسپيلت، آسانسور، طبقه ۵ فول 

٠٩١٢٨١٨٠٨٦٥ ١٩٣م
٩٥٣٦٤٦٠٢/ م

٩٥٣٤٨٦٧٢/ ق

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

٠٩٣٥٥٨٣٣٣٠٥ 

اند�شه
صفر ٨۵ مترى ، وکالتی

 سراميک ،MDF ، آسانسور 
سه بعدى ، شيرآالت اهرمی 

آیفون تصویرى شبکه 
پارکينگ ، نماى سراميک 

ترکيبی ، فی ١١٢ م
٩٥٣٦٣٥٠٧/ ل٠٩١٥٢٠٠٤٦٩٦

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

٩٥٣٣٩٢٨٦/ ف

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

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

 �فالح�٣٨-٨٦متر
 فول بازسازى طبقه٣

بدون آسانسور 
٠٩١٥٣٠٠٦٨٧٤-٣٦٦٣٩٠٠٠ 

٩٥٣٦١١٠٢/ ق

 هاشميه ٩١٫٣ 3وه نور
 دوخواب، نورگيرکامل، کف پوش 
طبقه ۴ با آسانسور ٧٧متر ١۶٨م

٩٥٣٦٤٦٣٣/ ب٠٩١٥٣٥٩٦٦٧٩ 

قاسم آباد - رفيع� ١٠ 
٩٠مترى، طبقه دوم، صفر
با تمام امکانات ، ١٩٠م 

٠٩١٥٣١٦٧٣٤٧
٩٥٣٦٤١١٨/ ف

اقبال (وام دار) 
٩٣متر،طبقه دوم،آفتابگير 

خيابان ٢٠مترى،مشاعات عالی 
با ۴٠م  وام  جانبازى

٢۴٠م = با ١۵٠م نقد +
۵٠م رهن +۴٠م وام 

عرفان ٠٩٣٠٨٨٥٤٣٢١
٩٥٣٤٦٣٤٦/ پ

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

٩٥٣٥٢٥٤٢/ ف٠٩١٥٩٠٣٤٦٥٠

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

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

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

٩٥١١٣٧٦٤/ م

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

٠٩١٥٩١٠١٥٤٧ و هواساز
٩٥٣٥٤٢٠٢/ م

٩٥٣٦١٧١٥/ م

اوا�ل هاشميه
٩۵متر ٢خواب طبقه اول کف 
سراميک (بی واسطه) ٣٣٠م

٣٨٨٢٣٩٩٨

وام 
٦٠ م امير�ه

٩۶ متر- ٢ خواب- فول
۶۵ م نقد+ ٣٠ م وام یا رهن+ ۶٠ م وام 

 فقط ١۵۵ م 
تلگرام ٠٩٩٠٣٥٣٢١٥٥

بی واسطه  ٣٧٦٢٤١٦٥
٩٥٣٦١٧٩٦/ م

هاشميه-مجتمع دارا��
MDF،٩٠متر،سراميک

هواساز،آسانسور،٢٠٠م
٣٨٨٣٥٢٣٨-٠٩٣٥٨٣٠٧٧١٤

٩٥٣٦٤٢٣٧/ پ

اقبال 
٩۵ مترى ، طبقه ۴
 با آسانسور، تميز

 روبه آفتاب ٢٠٠م
عرفان ٠٩٣٩٧٣٣٢١٣٣

٩٥٣٦١٨٤٣/ پ

آبKوه 
١١٧ متر ملکی - شيک - طبقه ٣ - تک 
با واحد بزرگتر  واحدى قابل معاوضه 

٩٥٣٦٤٢٣٨/ ر٠٩٢٠٩٢٠٢٢٤١

�١٠٨ و ١٤٢ متر
امامت ٣۵ ، فول ، نوساز 

استثنایی بی واسطه 
٩٥٣٦٣٩٧٤/ ر٠٩١٥١١٠٦٢١٣

اقبال
١٠٠متر،بسيارلوکس

فراتر از منطقه فی٣۴٠م 
عرفان ٠٩١٥٣٠٩٧٢٣٤

٩٥٣٦١٦٤٢/ پ

اقبال
١١۵متر،٣خواب،صفر

تک واحدى ، الکچرى
نورگيرعالی،فی٣٩۵م 

عرفان ٠٩١٥٣٠٩٧٢٣٤
٩٥٣٦١٦٣٠/ پ

آپارتمان 
٨٠متر با وام، ١١٧ و ٩۴مترصفر

فول امکانات ، سند آماده 
٠٩٣٩٧٨٨٠٤٧٥-٣٥٢٤٩٢٩٤

٩٥٣٦٣٨٧١/ ف

نيازمند آپارتمان و3الت�
١٠٠متر به باال فول محدوده 

جانباز هستم
٠٩١٥٣١١٢٩٢٣ حسينی

٩٥٣٦٤٤٩٥/ ق

٩٥٣٢٥٣١٥/ ف

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

+شرایط - کاندید
٠٩٩٠٣٣١٣٤٥٠-٣٥٢٤٢٠٢٩

 �فKور هاشميه- 
١٠٠ متر فول ٩ سال ساخت 

بی واسطه ٢۵٠ م 
٩٥٣٦٤٥٤٨/ ب٠٩١٥٧٦٩١٩٠٠

شهيد قانع
١٢ واحد ١٠٠ مترى تک واحدى 

یا یک جا فول کامل
٣٥٠٢٦٠٤٣-٠٩١٥٥١٨٥١٥٥

٩٥٣٦٠٣٨٤/ ف

هاشميه ١٩ بهمن 
١١٠ مترى صفر فول دونبش 

استثنایی بی واسطه 
٠٩١٥٦٦١٧٠٢١غفورى 

٩٥٣٦٤٥٧٣/ ب

آپارتمان مجيد�ه ٢٣
شخصی ساز ٨ واحدى

فول آپشن با ۶٠ م وام 
٩٥١١٣٧٤٨/ م٠٩١٥٢٠٠٥٢٥٥

هاشميه 
امکانات  فول  خواب   ٢ متر   ١٠٨
نوساز ٢٩٠ م موارد مشابه موجود 

٠٩١٥٤٠٥٠٢٣٦نورى 
٩٥٣٦٤٥٥٧/ ب

هفت تير و�ال
فول  صفر  چهارم  طبقه  متر   ١٠٠
استثنایی فی ٢٩۵ م بی واسطه 

٠٩٣٨١٦٣٨٠٠٧علوى 
٩٥٣٦٤٥٦٤/ ب

اقبال
(ز�ر ف� منطقه)
١٠۵متر،٢سال ساخت 

فول ، نقشه عالی
(زیر فی منطقه)٢٧٠م 

عرفان ٠٩٣٠٨٨٥٤٣٢١
٩٥٣٥٤٨٢٦/ پ

اوا�ل هفت تير
١١٠متر، صفر، زیرفی منطقه 

بهرامی ٠٩١٥٣١٧٥٠٥٦
٩٥٣٥٩٦٢١/ د٣٨٨٢٢٠٢٣

صياد ١٠٣ متر
مجموعه ٣ واحدى فول شيک 

فی ٢۴٢م بی واسطه
٠٩١٥٥٠٢٣٥٠٥

٩٥٣٥٥٤٧٤/ ف

اوا�ل اقبال   ٩۵ متر صفر
 ٢خوابه نقشه ژورنالی -پالن بی نظير 

بدون مشابه سالن پرده خور ٢۵٠ م
راهدار   ٠٩١٥٨٢٢٧٠٠٩

٩٥٣٣٠٩٤٠/ ف

هاشميه 
حاشيه بلوار کشورى ١٣٠ متر فول 
واسطه  بدون  سوپرالکچرى  صفر 

٣٨٧٠٤٢٦٣اميدى 
٩٥٣٦٤٥٧٠/ ب

فالح� ٣٨
١٢٧ متر ٣ خواب، ٢ سال ساخت 

روبه آفتاب ، کف سراميک  
MDF ، کاغذ دیوارى ، لوستر  

پکيج ، رادیات ، در برقی ، آیفون 
تصویرى ، گاز ، هود ١۶٠ م نقد +

 ۵٠ م وام ماهيانه ۵٢٠ 
٠٩١٥٥٠٦٢٥٨١

٩٥٣٦٤٤٥٥/ ل

اوا�ل هاشميه 
١۴٠ متر ٣ خوابه فول موقعيت 

عالی فی مترى ٣ م بی واسطه 
٩٥٣٦٤٢٣١/ ر٠٩١٥٧٩١٨٢٧٢

هاشميه 
3وهسار١٢٠ متر
فول استثنایی خریداران 

واقعی تماس بگيرند
 بدون واسطه 

اميدى ٣٨٧٠٤٢٦٣
٩٥٣٦٤٥٥٣/ ب

هنرستان-١٢٠متر
 MDF طبقه دوم،٢خواب،سراميک
٢طرف نور،شيک و لوکس،فی٢٩۵م
بی واسطه ٠٩١٥٥١٠٧٤٢٣

٩٥٣٦٤٣٤٨/ پ

هفت تير(و�ال)
MDF،١٢٠متر،٢خواب،سراميک

آسانسور،تراس،٧سال،فی٢٨٠م 
بی واسطه ٠٩١٥٥١٠٧٤٢٣

٩٥٣٦٤٣٥٨/ پ

جالل ٦٣ 
١٣٣متر، ٣خواب، لوکس، آسانسور، 

هایگلس، فروش یا معاوضه 
فی ٣٣٨ م         ٠٩١٥٠٠٧٩٠٠٦

٩٥٣٦٣٠١٦/ ف

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

خر�د و فروش آپارتمان 
١٢٠تا ١4٩متر

٩٥٣٥٩٩٣٥/ ق


