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آزاد282.752.0003,155,040,000نقد1/19070438/2روبروی آپارتمان های پور صادق- خیابان فرهنگ- میدان پروین اعتصامی - بناب- تبریز1

آزاد244.222.5002,442,225,000نقد1/19071325/63روبروی آپارتمان های پور صادق- خیابان فرهنگ- میدان پروین اعتصامی - بناب- تبریز2

آزاد372.554.0004,951,080,000نقد15/13152750/6روبروی شرکت مانی محل تابلو تبلیغات مانی- جاده مراغه- تبریز3

آزاد508.260.4008,608,680,000نقد15/8586937/30روبروی فرودگاه سهند جنب شرکت پرسی گاز- جاده مراغه- تبریز4

آزاد353.590.5004,571,810,000نقد9/165026893حدوداً روبروی کشتارگاه صنعتی شمال تأسیسات شرکت مانی- تبریز5

آزاد200.934.0002,009,340,000نقد9/165111163حدوداً روبروی کشتارگاه صنعتی شمال تأسیسات شرکت مانی- تبریز6

آزاد242.000.0002,420,000,000نقد9/165212100حدوداً روبروی کشتارگاه صنعتی شمال تأسیسات شرکت مانی- تبریز7

مسکونی- آپارتمان8
 در 12طبقه - برج باران - 42/2پالک - 10هاشمیه - بلوار هاشمیه- بلوار وکیل آباد- مشهد

واحد ضلع جنوب شرقی-  ذکر شده11سندطبقه 
با هماهنگی قبلی1.540.000.00043,000,000,000نقد183/22790266/66

با هماهنگی قبلی171.000.0001.710.000.000نقد7/2015/2050/68/2482/367372/6 شرقی3 طبقه 6پالک  - 9پژن - 43خیابان خواجه ربیع عبادی - مشهدمسکونی- آپارتمان9

با هماهنگی قبلی166.000.0001,660,000,000نقد7/2015/2050/68/2482/367470/4 غربی3 طبقه 6پالک  - 9پژن - 43خیابان خواجه ربیع عبادی - مشهدمسکونی- آپارتمان10

مسکونی- آپارتمان11
- بن بست خجسته-  بهمن22کوی - روبروی مجتمع گلها- خیابان محمد طاهر- اصفهان

طبقه اول شرقی- مجتمع مسکونی کوثر
با هماهنگی قبلی180.000.0001,800,000,000نقد15177/447288/25

مسکونی- آپارتمان12

شهید صفایی )شرقی244خیابان - (شهید سیدعلی)خیابان استخر- بزرگراه بابایی- تهران

 13پالک -  شرقی246بن بست - سمت راست - تقاطع خیابان رجایی شمالی (فراهانی

 واحد شمالی4طبقه 

با هماهنگی قبلی350.000.0004,500,000,000نقد88/8311568/91

مسکونی- آپارتمان13
پالک  - (شهید متحیری)کوچه شاهین - باالتر از عباس آباد- خیابان سهروردی - تهران

8واحد  - 48
با هماهنگی قبلی595.000.00011,500,000,000نقد6933/6674095/67

با هماهنگی قبلی910.000.00022,000,000,000نقد4667/7107143/63پالک - کوچه یاسمن یکم- خیابان بوستان یکم- بلوار دانشجو- ولنجک- تهرانمسکونی- آپارتمان14

مسکونی- آپارتمان15
 6پالک- خیابان رضامند- خیابان قلیپ خانی- میدان ملت- خیابان استاد حسن بناء- تهران

18واحد 
با هماهنگی قبلی608.710.00011,957,000,000نقد45/15369138/24

مسکونی- آپارتمان16
 6پالک- خیابان رضامند- خیابان قلیپ خانی- میدان ملت- خیابان استاد حسن بناء- تهران

13واحد 
با هماهنگی قبلی507.400.0008,580,000,000نقد45/1537789/37

مسکونی- آپارتمان17
کوی ریحانی - خیابان قلیچ خانی شرقی- میدان ملت- خیابان استاد حسن بناء- تهران

14 واحد 6پالک 
با هماهنگی قبلی506.410.0008,547,000,000نقد45/1537690/92

مزروعی- زمین

باغی- زراعی

مسکونی- زمین
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مسکونی- آپارتمان18
کوی ریحانی - خیابان قلیچ خانی شرقی- میدان ملت- خیابان استاد حسن بناء- تهران

22 واحد 6پالک 
با هماهنگی قبلی621.190.00012,373,000,000نقد45/15373138/24

مسکونی- آپارتمان19
کوی ریحانی - خیابان قلیچ خانی شرقی- میدان ملت- خیابان استاد حسن بناء- تهران

16 واحد 6پالک 
با هماهنگی قبلی474.640.0007,488,000,000نقد45/1536785/08

مسکونی- آپارتمان20
- 32پالک - 11خیابان - نبش نمایشگاه دولت پرست- خیابان مطهری- آستارا- گیالن

طبقه سوم فوقانی
با هماهنگی قبلی105.435.0001,054,350,000نقد1482/49795/85

1957149/99انتهای خیابان بازار- خیابان ساحلی - بستان-  اهواز-خوزستانمسکونی- آپارتمان21
نقد الباقی طی50%  

 ماهه12اقساط 
با هماهنگی قبلی80.000.000800.000.000

با هماهنگی قبلی895.000.00021,500,000,000نقد128/3213333/73 متری مدائن پالک 10- خیابان شهاب- خیابان گلستانه- خانه اصفهانخانه ویالیی22

خانه ویالیی23

اولین بن - اولین چهارراه سمت چپ- کوچه ششم- بلوار امام خمینی- آمل - مازندران

 و 77848-46168کد پستی - مهد کودک مایان-  شمالی9پالک - بست سمت راست

46168-77849

با هماهنگی قبلی833.500.00019,450,000,000نقد42-281-313389/20

با هماهنگی قبلی520.000.0009.000.000.000نقد62272/10168/91طبقه - محل شعبه بانک گردشگری- نبش خیابان گمرک- خیابان منتظری- آبادانواحد تجاری24

با هماهنگی قبلی517.000.0008.900.000.000نقد52272/9168/91طبقه - محل شعبه بانک گردشگری- نبش خیابان گمرک- خیابان منتظری- آبادانواحد تجاری25

با هماهنگی قبلی517.000.0008.900.000.000نقد42272/8168/91طبقه - محل شعبه بانک گردشگری- نبش خیابان گمرک- خیابان منتظری- آبادانواحد تجاری26

با هماهنگی قبلی514.000.0008.800.000.000نقد32272/7168/91طبقه - محل شعبه بانک گردشگری- نبش خیابان گمرک- خیابان منتظری- آبادانواحد تجاری27

203,567,525,000


