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      MŞ20645                                                                                                                      : تبث هرامش
    
   ٢٠١٧                     : سیسات خیرات

      
                                                                                          Full property Managment  : تیلاعف یلصا روحم
                                                  
 یفرشا دیعس                                                                                                                  : هریدم تئیه مان

 
 یدمحم الژن                                                                                                                                          
 

:   تاصخشم
 

 یگنهامه ،یکیدزن ،شورف طیارش اب هرکاذم ،یرتشم اب طباور هعسوت ،سربق رازاب یاه تصرف ییاسانش هب رداق  -
 .شورف رد عیرست و
 لحم لیلحت و هیزجت لماش  .تالغتسم و کالما تکرش راک هنومن کی یاه هبنج مامت تیریدم ییاناوت یاراد -
 .لاوما نابحاص اب هراجا / شورف یاهدادرارق یارجا و تارکاذم ،تیاس یسرزاب ،تیاس
 .یروآدوس شرازگ هیهت و یدقن نایرج ،یتایلمع یاه هجدوب رب تراظن و ینیب شیپ  -
 .تارادا و اه شخب یگنهامه و تیریدم ،داجیا یارب  یرتویپماک متسیس و هتفای هعسوت یاه لمعلاروتسد  -
 .هرکاذم یاه تراهم و تیریدم ،یربهر یارب هدش هتخانش -
 
 

 



 
شورف / یبایرازاب   

 
 نایناریا یارب یلغش یاه تصرف داجیا و ینامتخاس ربتعم یاه تکرش اب موادم یراکمه و طابترا -
 .تالماعم تیریدم و ،نداد هراجا ،هوقلاب تالماعم زا یلام لیلحت و هیزجت  -
 .ینابیتشپ یاه تیلباق اب یرتشم یاه هداد هاگیاپ زا هدافتسا و هعسوت لیهست -
  برجم و صصختم یسانشراک میت اب رظن دروم کلم تمیق نییعت و یبایزرا -
 یناریا راذگ هیامرس یارب تکرش تبث رد صصخت -
 هاگباوخ و یرگشدرگ زکارم ، هراتس ۵ یاه لته لیبق زا گرزب یاه هژورپ یارب تکراشم و شورف رتسب داجیا -
 .سکول یاه
 )هنایلاس تخادرپ تروص هب هراجا یتناراگ اب( تدم نیرت هاتوک رد هیامرس تشگزاب نیمضت -
 
 
 :یا هفرح هبرجت
 

 home line                                                                                          ۲۰۱۴-۲۰۱۰  یراذگ هیامرس تکرش -
 

 sNorth Hill                                                                                 ۷۲۰۱-۲۰۱۴  تالغتسم و کالما تکرش -
 

 نونکا مه – ۲۰۱۷    )یناریا هدش تبث تکرش نیلوا( Ashrafi estate یراذگ هیامرس و کالما تکرش -
 
 
  : یرادا تامدخ

 
 ... و ییاراد ، یرادرهش ، اه تکرش تبث هرادا زا زوجم ذخا هلمج زا تکرش تبث هسورپ هیلک ماحنا -
 .هبرجت لاس ۸ زا شیب اب هداوناخ یاضعا هیلک یارب تماقا ذخا رد صصخت -
  تکرش برجم لیکو طسوت یقوقح و یقیقح یاهراک هیلک ماحنا -
 روما ترازو هب هعجارم اب( هدننک هعجارم مان هب گناد شش تروص هب  لوقنم ریغ دروم تیکلام دنس ذخا -

  .)دانسا تبث هرادا و هجراخ
 

  : رگید یاه تیلاعف
 

 هژورپ مامتا ات ارجا زوجم ذخا زا ینارمع یاه هژورپ تایلمع هیلک ماحنا -
  هژورپ دص ات رفص هلحرم زا یزاسزاب تایلمع هیلک -
    یراجت و ینوکسم یاه دحاو یجراخ ، یلخاد یارجا و یحارط -
 . تمیق نیرت لزان اب یراجت و ینوکسم یاه دحاو یمامت ندرک زیهجت -



 
 
  : اهدروآ تسد و تاراختفا
 

 uro StarE هکبش زا ۹۲۰۱ لاس یجراخ کالما نیرترب هزیاج تفایرد رد تیقفوم -
 

 
 

 

 
 

Instagram : https://instagram.com/ashrafiestate?igshid=r45a9dmownju 
 
 

 
Facebook : https://www.facebook.com/AshrafiEstate/ 

 
 

 
Telegram : https://t.me/northcyprus1 

 


