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

مسکن سنگانی (مبين)     مقابل هاشميه ۶١     ٣٨٨٣۶۴٩٣-٠٩١۵۴٠۵٠٢٣۶ نورى
٢٥٧٠٠خواب پار2ت طرح MDF  هم,+  بدون مال&٧٥آپارتمانهاشميه
٢٥١/٨٠٠خواب فول نوساز طبقه چهارم آسانسور بدون مال&١٢٠آپارتمانهاشميه
٣٣٥١/٦٠٠خواب فول ت& واحد? آسانسوربدون مال&١٧٠آپارتمانهاشميه
-٣٢٣٠خواب فول ت& واحد? صفر بدون مال&٢١٥آپارتمانهاشميه

مسکن سنگانی (مبين)     مقابل هاشميه ۶١     ٠٩٣۵٣٧٠٣۶٩۴ رضاپور
٢٢٠١/٥٠٠خواب فول نوساز گرماGش از2+ شي&١٣٠آپارتمانهاشميه

٢١٠١/٨٠٠خواب فول شــي& نوســاز بــدون مال&١٢٠آپارتمانهاشميه بر2پور
٢١٥١/٤٠٠خواب فول شــي& نوســاز بــدون مال&١٠٠آپارتمانهاشميه

٣٦٠٤خواب ال2چــر? دربهترGن منطقه٢٠٠آپارتمانبلوار فرهنگ

مسکن بيهق   بين هنرستان٣٨و۴٠    ٩٣ و ٣٨٨۴٩٠٩٢-٠٩١۵٣١۶٣٠٨٠ راه چمنی
Tل٧٠هم,+شهرستانG١١٧٤٠٠ خواب                تبد
Tل٥٠آپارتمانشهرستانG١٢٤٠٠طبقه سوم           سوئيت           تبد

٥٦٥٠طبقه باال? هم,+               ١خواب٧٥آپارتماندالوران١١ شاملو
-٣١٥٥خواب      بازساز? 2امل        فول١٦٠وGالTGهاشميه
فــول٩٥آپارتماندالوران صفــر  ٢خــواب  ســوم  ١٥٧٥٠طبقــه 

مسکن کارن        هاشميه ١۵ نبش چهارراه اول       ٠٩١۵٩٢٢۴٩٧٧  - ٠٩٣٣۶۵٢۴٣٧۶
-١١٥طبقه اول سرامي& MDF درب برقT نقاشT بدون مال&٢٠٠آپارتمانهاشميه

-٢٥٠طبقه سوم فول فوق العاده لو2س بدون مال&١٨٥آپارتمانهاشميه

٢٠٢/٥٠٠دوم سرام MDF پ,يج آسانسور درب برقT ت& واحد? بT مال&١٦٠آپارتمانهاشميه

١٠٢/٥٠٠چهارم سرامي& MDF پ,يج آسانسور ت& واحد? بT مال& برق١٤٠Tآپارتمانهاشميه

١٠١/٨٠٠پار2ت 2اغذ چوب پ,يج بدون مال&  طبقه اول١١٥آپارتمانهاشميه

٥٧٠٠سرامي& MDF طبقه اول بدون مال&٧٥آپارتماناقبال٢١

١٠١/٤٠٠طبقه هفتم سنگ MDF پ,يج آسانسور بدون مال&٩٥آپارتمانصياد٢

١٨٩٠٠خواب سرامي& درب مستقل مناسب مزون سالن زGباTG و ...٧٠هم,+ف,ور?

١٠١/٧٠٠سرامي& MDFطبقه سوم صفر پ,يج آسانسور درب برق١٧٠Tآپارتمانجانباز ساجد?

١٠١/٨٠٠طبقه ٨  سرامي& MDF پ,يج آسانسور درب برق١٢٧Tآپارتمانهنرستان

٣٠٣سرامي& پ,يج درب مستقل بدون تابلو١٠٠دفتر2اراواGل هاشميه

-١١٠سرامي& هاGگالس درب مستقل تبدGل١٣٠دفتر2ارو2يل آباد

امالک آتی       آب و برق بين ویال ٩و١١       ٣٨۶۴٧٨٣۵- ٠٩١٩۶١٧٧٢٣٣- ٠٩١۵٨٩١٧١۴٧
٤٠١/٨٠٠فـــول    لـــو2س    مستــر     الب١٦٠TآپارتمانوGال
-٣١٤٠خواب      فـــــــول١٧٠آپارتمانوGال
٣٩٠٠هم,+       بامال&١١٠آپارتمانوGال
١٠١/٧٠٠فــــــــول   لــــــــو2س   فقط زوج١١٥آپارتمانوGال

حسين زاده      نبش صياد١٣ساختمان ایساتيس        ٨٩۴۴٠٣٧ ٣- ٠٩١۵٣٠٨٣٠۵١ دانيال
-٢١٠لو2س  فول  ٢نبش موقعيت عالT ١٩٠آپارتمانابتدا? هاشميه
٣٦T١٠٠شــي& خوش نقشــه فــول ام,انات١٤٥آپارتمانصارم-

T٢٠٢/٦٠٠ت& واحد?      صفر     لو2س      فول١٤٠آپارتمانو2يل آباد بيهق
٢٠٣/٢٠٠شي&       لو2س       فول ام,انات ١٧٠آپارتمانهنرستان گلشن
٢٠١/٤٠٠دوبل,س شي& ١٠٠مترحياط اختصاصT آالچيق باربي,يو١٧٠آپارتمانابتدا? صدف

کانون مسکن الهيه      الهيه ميدان وليعصر       ٣۵٢۴٢٠٠١ - ٠٩١۵٨٧٠١۴٠٠
١٥٦٠٠فـــــول ام,انــــــات١٠٥آپارتمانرحمانيه
-٣٥فـــــول ام,انــــــات١٠٠آپارتماناقدسيه
-٣٧فـــــول ام,انــــــات١١٠آپارتمانسجادGه

٢٤٠٣نبش          سرامي&         حاشيه١٠٠مغازهالهيه

متراژ اجاره رهن مشخصات نوع محدوده  متراژنوعمحدوده 

آشپزخانه و رستوران
به مساحت ٣۵٠ متر

 با کليه لوازم 
واقع در بلوار توس

 به رهن و اجاره 
داده می شود

٠٩١٢٤٢٢٨٠٢٠
٩٥٣٦٥٠٧٩/ ف

٧٠متر ز�رزمين تجار� دائم
حاشيه فلسطين. سرویس. 

آبدارخانه ١٠+ ۶٠٠/٢
٠٩١٥١١٠٤٨٧٩ سازگار

٩٥٣٦٥٦٠٣/ ق

رهن و اجاره
مغازه تجارى به متراژ ٢٨ متر 
نرسيده به ميدان سيدرضی

٩٥٣٦٥٧١٥/ ل٠٩١٥٥١٨٢٢١٥

حاشيه بلوار معلم
مغازه ١۵٠ متر فضاى باز ٨٠ متر 

جمعا ٢٣٠ متر تجارى دائم 
٠٩١٥٥٠٥٥٠٣٠رهن و اجاره

٩٥٣٤١٩٧٧/ ل

واحد ادار� ١٢٠ متر
٣خواب با ١٠ميليون رهن 

٧٠٠هزار اجاره
تلفن: ٠٩١٥٧١٠٥٣٤١

٩٥٣٦٥٥٦٨/ ق

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

٩٥٣٦٠٣٥٧/ ف

�جهت مدارس و تاالر و ادار
٣٠٠٠ متر زمين ١٠٠٠ متر بنا 

تجارى دائم سه نبش 
٠٩١٥١١٠٩٨٩١

٩٥٣٦٥٢٦٦/ ر

بلوار فرودگاه جنب پمپ بنز�ن 
مغازه اى به متراژ ٢٨ متر ١١ متر 

بالکن با سابقه ٢٠سال لوازم یدکی 
اجاره ٣٣٤١٢٩٠١

٩٥٣١٨٥٦٧/ ف

 �١٠٠ متر واحد تجار
خيابان امام رضا

نرسيده به فلکه آب
طبقه منهاى یک

 به اجاره داده می شود
٠٩١٥١١٧٨٧٥٠

٩٥٣٦٣٤١٧/ ف

واگذار� سالن
به علت مسافرت 
سالنی در بهترین موقعيت 
هنرستان با کليه وسایل و 

فول امکانات فورى 
واگذار می شود 

تلفن: ٠٩٣٩٣١٠٩٦٧٢
٩٥٣٦٥٨٠٣/ ر

مغازه تجار� دائم
تمام رهن و قابل تبدیل 
در بهترین منطقه مشهد 

بلوار خيام- خيام ١٠ 
اول زنبق -٩٠ متر مربع 

باال و پایين مناسب
 اکثر شغل ها 

٠٩١٥١١٥٣٦٤٢
٩٥٣٦٥٦٥٥/ ق

�چهارراه خسرو
مغازه به متراژ٣متر بازارچه زرگرها    

مغازه دوم - سمت چپ-١٠م+٣٠٠
٠٩١٥٥٠٩٣٢٨٣

٩٥٣٦٥٦١٠/ ق

رهن و اجاره 
دو واحد همکف و اول حدود 

۶٠٠متر حاشيه بلوار فردوسی 
تلفن ٠٩١٥٤٢٠٦٥٠٥

٩٥٣٦٢٠١٧/ م

و�ال لو3س- شاند�ز
مبلمان کامل

 اجاره روزانه وهفتگی
٩٥٣٥٦٨١٢/ پ٠٩٣٩١١٠٦٤٢٠

شاند�ز
باغ، ویالى مبله

 روزانه، هفتگی 
٠٩١٥٥٠٢٤٥٠١

٩٥٣٦٣٥٦٩/ ط

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 

اجاره و�ال 
در منطقه شاند�ز

 گاریچيان

 ٠٩٣٧٠٦٥٣٢٣٤
 ٠٩٣٧٨٨٦٥٧٠١
 ٠٩٣٩٤٣٠٦٥٥١

٩٥٣٦٥٨٦٤/ ل

اجاره باغ و�ال
خانوادگ�  

٠٩٣٥٧٩٠٣٨٩٩
٩٥٣٦٤٧٢٧/ ق

باغ اجاره
روزانه ، هفتگ� ، ماهانه

 

٠٩١٥١١٣٥٣٥٩
٩٥٣٦٢٩٨٨/ ف

اجاره باغ
با امکانات کامل رفاهی

 جهت روزهاى خوب شما عزیزان 
٩٥٣٦٠٣٨٨/ خ٠٩٣٩٤٥٩٢١٩١

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

 ٠٩١٥٣١٥٣٣٧٨زرگرانی 
٩٥٣٦٥٠٦٣/ م

سالن - سوله - انبار
رهن و اجاره - جاده سنتو

٠٩١٥٢٠٤٠٨٣٤
٠٩١٥٣٠٠٠٨٣٤

٩٥١٧٥٤٦٠/ ف

٩٥٢٠٠٢١٢/ پ

سوله -سالن -انبار
از ٨٠ متر تا ۴٠٠٠ متر

 ٠٩١٥١١٥٥١١٨
یاسر دادخدایی ٣٦٦٦٥١٥٤

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

سند ششدانگ مترى٢/١٠٠م
٣٥٢١٥٨٦٤-٠٩١٩٥٩١٨٩٥٨

٩٥١٧٢٧٦٦/ ق

چهارراه د3ترا 
١٩٩ ميليون
 ۶٨ متر- ٢ خواب- نوساز 

آسانسور- پارکينگ- خلوت 
تلگرام ٠٩٩٠٣٥٣٢١٥٥ 
بيواسطه ٣٧٦٢٤١٥٦

٩٥٣٦١٧٩٥/ م

٩٥٣٤٩٠٩٧/ ق

فروش�٥٠متر آپارتمان
 فقط باسند۶دانگ

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

٩٥٣٤٩٠٩٠/ ق

 ٦٠و٧٥مترآپارتمان
 فقط باسند۶دانگ به ترتيب٢٠و ٣٠م 

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

سناباد 
۵٨ متر طبقه ٢ چهارواحدى لوکس 
پارکت هایگلس یک خوابه ١۵٠ م 

٠٩٣٥٢١٨٢٣١٣
٩٥٣٦٥١٥٣/ ف

 �آپارتمان ٦٠ و ٦٥ و ١١٠ متر
فدائيان اسالم ٢۵ نبش سليمانی ٣ 
م   ٢,۴٠٠ مترى  کامل-  امکانات 

٩٥٣٦٥٠٧١/ م٠٩١٥١٠٤٦٢١٨

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

٣٥٢٣٥٠٠٣-٠٩١٥٣١٥١٦١٨
٩٥٢٥٩٨٦٢/ ق

حاشيه دندانپزشKان 
 طبقه همکف ۵٢,۵متر، یک خواب 

ششدانگ پایان کار فی ١۵٠م
 ٠٩١٥١١٦٢٤٦٢-٣٨٦٩٩٩٨١

٩٥٣٥٩٤٥٣/ ق

٦٦ متر 
آماده تحویل 
١٠٠ م نقد 
۶٠م وام مسکن

الباقی با اقساط 
٣۶ ماه

ميدان صاحب الزمان

٣٨٠٨٣٦١٣
٩٥٢٨٦٣٢٨/ ق

 فقط قاسم آباد
ازمتراژ٧۵تا١٠٠متر  آپارتمان 

شما را نقدا خریداریم
٩٥٣٦٥٠٨٢/ ق ٠٩١٥٥٢٢٩٧٦٦

نزد�= حرم 
خرید و فروش آپارتمان

٣٢٢٥٤٤١٤-٠٩١٥١١٠٥١٢٧
٩٥١٥٠٤٨٨/ ق

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

٩٠نقد+۴۵رهن+۵٠وام
و موارد دیگر ...

٠٩٣٦١٧٢٢٦٦٠
٩٥٢٩٧٧١٧/ ق٣٦٢٢٣٢٦٢

٩٥١٢٨٦٨٢/ ق

قاسم آباد
آپارتمان نقدا خریداریم

٠٩٣٥٥٨٣٣٣٠٥-٣٦٦٣١١٠٢

�= 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

قاسم آباد
آپارتمان شما را نقدا خریداریم.
٠٩١٥٣٠٦٩٧٣٣-٣٦٦٢٠٨٨٥

٩٥٢٧٢٧٦٩/ پ

3وثر- هاشميه 
٧۵متر- طبقه اول- جنوبی 

۶واحدى- نورگيرعالی 
پارکينگ بدون مزاحمت 

انبارى بزرگ- خوش نقشه 
تميز- بی واسطه

مقطوع ١٨۵م
٠٩١٥٥٠٧٤١٧٥ نومسلمان

٩٥٣٦٣٦٣٣/ ق

٩٥٣٢٩٧٣٧/ م

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

 هنرستان نسترن
 ٧۵متر طبقه ٢ فول شيک 
استثنایی ١٨۵م بی واسطه

٠٩٣٥٣٧٠٣٦٩٤  رضاپور
٩٥٣٦٦٠٦٤/ ب

بورس٧٥متر� قاسم آباد
حداقل٢۵م نقد+رهن و وام

اندیشه،حجاب ،اماميه
٠٩١٥٧١٥٦٦٤٥-٣٦٢١٦٦٤٢

٩٥٠٤٠٤٨٨/ ق

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

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

آماده - فول امکانات 
٠٩١٥٥٥٩٩٥٠٥-٣٥٣١٧٠٠٣

٩٥٣٤٩٩٤٩/ 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

سرافرازان ٢٥-٨۵متر 
 صفر، طبقه اول ، آسانسور  

کاغذدیوارى    ٠٩١٥٩١١٥٤٩٨
٠٩١٥١١٢٧٠٨٩

٩٥٣٦٥٤٢٤/ ف

٩٥٣٢٨٥٨٨/ م

امام رضا، بهار 
امالک کمالی

٠٩١٥٥١٥٢٥٧٥ کمالی
١٢-٣٨٥٨١٦١١

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

�فرامرز بلوار ساجد
٨٠ متر نوساز فول شيک 

فی ١٨۵ م 
٠٩١٥٥٠٩٤٨٦٩

٩٥٣٦٤٩٢٤/ ف

 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

٩٥٣٤٨٦٧٢/ ق

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

٠٩٣٥٥٨٣٣٣٠٥ 

٩٥٣٣٩٢٨٦/ ف

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

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

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

٩٥٣٦١٧١٥/ م

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

٣٨٨٢٣٩٩٨

٩٥٣٣٦٣٣٠/ م

مجيد�ه
آپارتمان هاى ٩٠تا ١۴٠مترى با وام 

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

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

٩٥٣٥٢٥٤٢/ ف٠٩١٥٩٠٣٤٦٥٠

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

٠٩١٥٩١٠١٥٤٧ و هواساز
٩٥٣٥٤٢٠٢/ م

مجيد�ه
٩٠ تا ١٢۵ متر فول ۵٠ تا ٨٠ م 

وام مسکن ١,۵٠٠ م به باال
٣٥٣١٥٥١٥-٠٩٣٥٣٤٩٣٧٧١

٩٥٣٢٣٦٠٨/ ف

آپارتمان 
٨٠متر با وام، ١١٧ و ٩۴مترصفر

فول امکانات ، سند آماده 
٠٩٣٩٧٨٨٠٤٧٥-٣٥٢٤٩٢٩٤

٩٥٣٦٣٨٧١/ ف

 هاشميه ١٩بهمن
 ١١٠مترى صفر فول دونبش 

استثنایی تک واحدى بی واسطه 
٩٥٣٦٦٠٦١/ ب ٠٩١٥٦٦١٧٠٢١

بلوار فردوس�
 �اس ٨

١٠٢ متر ، جنوبی ، فول
٩٥٣٦٤٨٠٧/ ل٠٩١٥٦٨٩٧٨٣٨

 هاشميه بر3پور
 ١١۴مترى نوساز لوکس فول 
طبقه دوم استثنایی بی واسطه 

٩٥٣٦٦٠٥٧/ ب ٠٩١٥٦٦١٧٠٢١

 هنرستان بر3پور
 ١٠٩متر طبقه سوم شيک فول 

استثنایی بی واسطه 
صفایی ٠٩٣٦٦١٢٤٠٣٢ 

٩٥٣٦٦٠٦٢/ ب

شهدا -دانشگاه �=
آپارتمان ١٠٠ متر همکف ملکی 
۴١ متر حياط- ٢نبش- ٢۵٠م

٠٩١٥٧٥٩٧٦٨٨-٣٢٢١٦٥٩٠
٩٥٣٦١٩٢٩/ ق

٩٥٣٢٥٣١٥/ ف

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

+شرایط - کاندید
٠٩٩٠٣٣١٣٤٥٠-٣٥٢٤٢٠٢٩

هاشميه 
١١٧متر صفر، فول، بی واسطه 

کریمی ٠٩٣٦١٤٧٩٣٧٦
٩٥٣٦٤٩٤٦/ د

خيابان تهران
با  نوساز  آپارتمان  واحد   ٨ فروش 
تمام امکانات  ٠٩١٢١٢٢٨٩٦٢ 

٩٥٣٦٥٤٥٤/ ف٠٩١٥٥١٢٠٥٥٨

آپارتمان مجيد�ه ٢٣
شخصی ساز ٨ واحدى

فول آپشن با ۶٠ م وام 
٩٥١١٣٧٤٨/ م٠٩١٥٢٠٠٥٢٥٥

اواسط امامت
هایگلس   ، تکسرام   ، متر   ١٠٧
آسانسور ۴ واحدى دو نبش جنوبی

٠٩١٥٥٠٥٠٤١٠
٩٥٣٦٤٨٠٨/ ل

٩٥٣٣٠٨٦١/ ف

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

بدون مشابه سالن پرده خور ٢۵٠ م
راهدار   ٠٩١٥٨٢٢٧٠٠٩

�١٠٨ و ١٤٢ متر
امامت ٣۵ ، فول ، نوساز 

استثنایی بی واسطه 
٩٥٣٦٣٩٧٤/ ر٠٩١٥١١٠٦٢١٣

اوا�ل سيدرض�
١۴٧متر، تک واحدى

 نوساز، فول
رجبی ٠٩١٥٢٠١٥٢٥٤

٩٥٣٦٤٩٥٤/ د

هنرستان- بر3پور
١٢٠متر، متریال عالی، فول

نوروزى ٠٩١٥٢٧٢٢٨٨٨
٩٥٣٦٤٩٠١/ د٣٨٨٢٢٠٢٣

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

خر�د و فروش آپارتمان 
١٢٠تا ١4٩متر

٩٥٣٥٩٩٣٥/ ق

٩٥٣٦٦٠٦٥/ م


