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 مسکونی -زمین

روبروي آپارتمان هاي پور  -خیابان فرهنگ -پروين اعتصامی میدان  -بناب -آذربايجان شرقی

 صادق

              . 
 نقد

                          
 آزاد

                 
. 

                          

 تجاري )مغازه(   
کوچه  - 801روبروي خیابان هاتف پالك  -خ محسن کاشانی)دريادل( -مشهد -خراسان رضوي

 طبقه همکف -08نوغان 
        .        
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        .                                  
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 طبقه ششم شرقی -333
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 قبلی
   

پالك  333خیابان رباط اول نرسیده به چهارراه رزمندگان کوچه شهید جبار زارع ساختمان سیمرغ

 نیم طبقه دوم شرقی 90
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 واحد تجاري

        .         6طبقه  -محل شعبه بانک گردشگري -نبش خیابان گمرك -خیابان منتظري -آبادان -خوزستان

نقد الباقی    
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مجتمع تجاري  -صنعتی انزلی -جاده زيبا کنار، منطقه آزاد تجاري 09کیلومتر  -بندرانزلی -گیالن
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