
پنجشنبه ٦ آبان ١٣٩٥ ، شماره ١٩٣٨٦
٣٤

امالt مهر
خرید          فروش 
رهن             اجاره 

معلم از امامت تا فارغ التحصيالن
زنگوئی ٠٩١٥٣١٧٧٧١٨ 
اميدوار ٠٩١٥٣١٧٧٧٠٩ 

٩٥٢١٥٤١٠/ ل٣٦٠٥٠٨١٨

عدل خمين� 
امالک حسين زاده 

    ٠٩١٥٣١٧٠٠٨٢
١-٣٨٥٨١٠٦٠

٩٥٢٢٩١٧٤/ ف

شهرt غرب - الهيه 
براى فروش یا اجاره قطعی ملک خود با 
ما تماس بگيرید. امالک گلستان الهيه 
٣٥٢١٧٥٩٥-٣٥٢١٧٨٢٦

٩٥١٨٢٩٣٠/ ق

امالt 3وشا
سناباد،دانشگاه،ابن سينا 

آبکوه،صاحب الزمان،سنایی
٢-٣٨٤٨٧١٢١

٩٥١٩٥٥٤٦/ پ

امالt فردوس� قاسم آباد
خرید- فروش- رهن واجاره

٠٩١٥١١٣٤١٠٥
٣٦٢٢٦٠٥٣-٣٦٢٢٨٦٤٤

٩٥١٩٠٢٠٤/ ق

گلبهار 
امالک آتی

٠٩١٥٥٢٣٨٧٦٧-٣٨٣٢٦١٢٠
٩٥١٠٠٩٥٧/ ش

٩٥٠٨٢٤٠٤/ ف

مسLن     محمد�ان

اقبا ل 
خرید و فروش یک هفته   

رهن و اجاره ۴٨ ساعته 
 (نبش اقبال ١٧)

٣٥٠٢٢٢١٧-٣٥٠٢٨٤٠٠

گلبهار
امالt نياوران 

خرید با اخذ 
وام بانکی 

٣٨٣٢٣٣١٥
٠٩١٥٥١٢٧٧٤١

٩٥١٨٤١٤٢/ ش

٩٥٢٣٤٧٢٤/ ل

قابل توجه همشهر�ان گرام�
محمد  آقاى  رساند  می  اطالع  به 
مشاور  دفتر  مسئول  قاسی   شاه 
به   ٢٢١۵ عضویت   شماره  به  امالک 
 ۶۶ و   ۶۴ بين  احمد  آل  جالل  آدرس 
پالک ٢٩۶ مشار اليه درخواست کناره 
از لذا  دارد،  را  خود  شغل  از  گيرى 

کليه متعاملينی که در دفتر مشار اليه 
مدارکی دارند خواهشمند است جهت
تسویه حساب ، حداکثر ظرف مدت سی
روز از تاریخ نشر آگهی به محل فوق

الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 
بگيرند. الزم به توضيح است در صورت
اتحادیه  ، عدم مراجعه در زمان فوق 

 هيچگونه مسئوليتی در قبال مشکالت 
داشت.  نخواهد  احتمالی  ادعاهاى  و 
امالک مشاور  دفتر  تماس  تلفن 

 ٠٩١٥٥٥٧٣٢٦٤
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین

معامالت امالک مشهد

احمدآباد   
3وهسنگ�  

٠٩١٥١٢٤١٠٠٦-٣٨٤٦٣٦٥٦
٩٥٢٠٢٨٩٩/ ف

گلبهار-امالt پاژ  
   ٠٩١٥٤٠٢٥١٢٠

٩٥٠٩٨٦٦٠/ ش٣٨٣٢٤٢٤٢

فرامرز
امالک نيک بين

٣٦٠٧٩٢٢٥-٣٦٠٩١٠٦٤
٩٥٠٤٧٣٥٨/ ف

 tامال 
نياوران

 ویالشهر- طرقبه 
٢-٣٥٥١١٢٨١ 

٠٩١٥١١٣١٠٤٣
٩٥٠٩١٩٥٧/ شنجارزاده

مالLين محترم 
روزه  سه  فروشيم،  می  اى  هفته  یک 
اجاره می دهيم ٠٩١٥٢٦٠١٠٠٥

٣٨٨٤٥٧٨٢ پيوند فایل
٩٥١٥١٤٧٧/ ف

پارسيان (قاسم آباد)
خرید فروش رهن و اجاره 

آپارتمان ویالیی نقدا خریداریم
٣٦٦٥٦٠٠٨

٩٥١٩١٣٠٤/ ف

گلبهار 
امالک ابراهيم زاده 

٠٩١٥١٨٢٥٢٥٧-٣٨٣٢٥١٢٨
٩٥٢١٨١٧٥/ ش

٩٥٢٠٢٨٨٥/ پ

مسLن ت< 
باهنر تا اقبال به موارد خرید و 

فروش و رهن اجاره شما نيازمندیم.
٠٩١٥٢٣٠٠٠١٦-             ٣٨٩١٤٣٣٨

امالt محمدزاده
بلوار فردوسی،مهدى، سمانه، 

فرامرز، یاس، سجاد
٣٧٦١٢٣٤٠-٠٩١٥٣١٦٤٢٠٠

٩٥٠٠٦٦٧٨/ ق

٩٥١٩٨٨٣٨/ ف

امامت تا دانشجو
 امالک شهروند ٣٦٠٨٥٨٦٠

 

خاکزادى ٠٩١٥٥٠٥٠٤١٠

مسLن شهروند 
به ما بسپارید- از ما بخواهيد 

وکيل آباد- معلم دانشجو 
٣٨٦٤٠٠٠٤-٠٩١٥٣١١٩٩٩٠

٩٥١٩٠٢٥٩/ ف

گروه مشاور�ن امالt تابا
سریعترین مرکز خرید و فروش 
زمين -آپارتمان در منطقه الهيه 

مشارکت در ساخت 
با سازنده معتبر 

 خرید و فروش دریک هفته 
رهن و اجاره در یک روز 

 ٠٩١٥٣١٦٥٠٧٧
٣٥٢٤١٦١٥-٣٥٢٤٠٦٩٠

٩٥١٩٦٦٥٨/ ف

گلبهار 
امالt ارباب�   

٣٨٣٢٦٦٠٠-٠٩١٥٩٨١٥٩٧٧
٩٥٢١٣٠٥٤/ ش

 امالt قصر 

 ٣٧٦٤٤٠٤٠
٩٥١٠٩٢٢٥/ م

 به موارد رهن و اجاره
و  آباد  ملک  منطقه  در  عزیز  مالک  شما   

٥-٣٧٦٦٤٢٥٣ سجاد نيازمندیم 
٩٥٢٣٠٨٤٢/ م٠٩١٥٣١٨٤٠٠٢

گلشن احمدآباد 
به ما بسپارید- از ما بخواهيد 

٣٨٤٥٠٣٢٧-٠٩١٥٣٢١٦٥٥٧
٩٥١١٦٧٤٤/ ف

اطالعات امالt گلستان طرقبه
 باغ، ویال ،خرید، فروش، معاوضه 

آهنی ٠٩١٥١١٥١٥٦٦
٩٥٠٩٨٧٣٥/ م٣٥٥٩٢٢٦٥-٠٥١

امالt معصوم�
هاشميه، وکيل آباد
 کوثر ،٧تير،صياد

 بورس آپارتمان هاى 
٢٠٠ به متر به باال 

ویالیی ،زمين ،مشارکت 
خرید و فروش

٣-٣٨٨٤٤٩٨٢ 
رهن و اجاره

٣٨٨٣٧٤٧٩ -٣٨٨٤٤٩٨١
 بين هاشميه ١٢ و١٠ 

٠٩١٥٥٠٩٦٦٧٦
٩٥٠٦٦٥٩٦/ پ

٩٥٢٢٣٠٨٢/ ف

امالt آر�ا خر�د،فروش
رهن و اجاره

الدن - صياد - اقبال - فکورى
٣٥٠٢٦٥٨٢-٠٩١٥٥١٨٣٦١٢

الهيه-اماميه-سپاد
حسين آباد جلدک 

صفی آباد و چاهشک 
آپارتمان و زمين

 آدرس: الهيه بين سجادیه ۶و٨ 
امالک هاشمی کاخکی

 ٠٩١٥٣١٦٣٤٩٨
٠٩١٥٣٠٦٤٢٤٥
٨٠-٣٥١٣٦٦٧٩

٩٤٤٧٣٤٦٤/ پ

قاسم آباد- امالt باران 
رهن و اجاره ۴٨ ساعته، خرید و 

فروش ٧٢ ساعته، انواع وام 
٠٩١٥٣١٨١١٦٢-٣٦٢٢٩١٧٧

٩٥١٨٠٢٤٠/ ب

فرامرز 
 فروش و اجاره

 امالک لطف عليزاده
٠٩١٥٢٠٢٠٠٥٤

١-٣٦٠٢١٦٣٠
٩٥٢١٢٤٠٧/ ف

رضا ٢٤
زیرزمين حدود ٧٠ متر ١خواب 

رهن و اجاره
٩٥٢٣٥٠١٦/ ف٠٩١٥١١٤١٢٣٠

�آپارتمان ٧٥ متر
٢ خواب ، تراس ، پارکينگ ، انبارى  
٣٠٠  + ١٠م  فلز   ، سراميک 

٠٩٣٨٢٩٠٨٢٧٩قاسم آباد
٩٥٢٣٣٦٨٩/ ل

الهيه
 رهن و اجاره

 

آتيه ٣٥٣١٠٧٠٨
٩٥١٠٣٧٤٧/ ق٣٥٣١٣٠٩٠

آپارتمان ٧٥متر� �< خوابه 
واقع در آزادى ١٠١ مجتمع مهتاب 

به رهن و اجاره داده می شود.
٩٥٢٣٤٢٤٦/ م٠٩١٥١٠٣٧٨٩٨ 

فرامرز ٥ رهن 3امل
٧۵ متر ۴۵ م 

٠٩١٥٦٨٤٤١٤٣
٩٥٢٣٤٣٥٣/ ر

احمدآباد
٧٠ متر، همکف،٢خوابه مناسب 

شرکت.... ، بی واسطه
٣٨٤٣٨٤٨٥   ۵ با ٩٠٠

٩٥٢٣٤٧٤٨/ ق

 خاقان� 
 ٧٠متر، ٢خوابه، سراميک ام دى اف
طبقه ١، بدون مالک ٣۵م +٣٠٠

 ٠٩١٥٣٢٥٧٠١٦تومان 
٩٥٢٣٢٦٤٥/ ب

رهن و اجاره 
 یک خوابه ٧٠مترى شيک 

با کنتورهاى مستقل در 
محدوده کوثر شمالی یک

٠٩١٥٧٦٩٦٩٦٤ 
٣٨٣٨٨٣٨٦

٩٥٢٢٩٠٩٣/ م

فلسطين 
یک واحد ۵٠مترى، مناسب دانشجو، 
دفترکار یا مزون یا مسکونی ٢۵م رهن 

٠٩٣٨٧٦٧٤٧٠٩
٩٥٢٣٥٠٣٧/ ف

آبادگران
۶١ متر ٢ تراس اسپيلت هواساز 

خوش نقشه ۵٠ م رهن کامل
٩٥٢٣٣٦٧٠/ ف٠٩١٥٢٠٠٠٦٤٦

 رهن 3امل 
 بلوارپيروزى، نزدیک سلمان، آپارتمان
 ٧۵مترى قدیمی ساز بدون مالک ١٨م

٩٥٢٣٥٣٦٢/ م ٠٩٣٣٣٧٦٤٦٤٥

نهضت ١ بلوار امام عل�  
 ٢ خوابه 

 ٢ ميليون + ۵٠٠ اجاره
٩٥٢٣٤٧٠٥/ م٠٩١٥٩٠٤٧٩٢٧ 

هاشميه ٦٥-١٠٨ متر
 طبقه دوم، ۵ واحدى، mdf پنل کوبی، 
کاغذ، نورگير، ١٠ م رهن+ ١,٢۵٠ م 

اجاره ٠٩١٥٣٠٨٩٦٧٢
٩٥٢٣٥٠٠٠/ ف

�٨٠ متر ابوذر غفار
٢ خواب ١۵ م رهن+ ١,٢٠٠ م اجاره

٠٩١٥٥١٧٣٣٩٤
٩٥٢٣٤٣١٣/ ف

دالوران - ٩٠ متر رهن و 
اجاره صفر نماز ٢١ 

طبقه یک ١٠م + ٧۵٠
٠٩١٥٥١٢٣٩٥٩-٣٨٢١٨٠٩٠

٩٥٢٣١٨٢٥/ ر

 ٢٩ tصدف ٢٤ پال
 یک خوابه ، همکف، ٨٠ متر

 ۵ م + ۶٠٠ اجاره
٩٥٢٣٤٢٦١/ م ٠٩١٥٥١١٦٠٦٦

جانباز ٧
 آپارتمان ٨٠ مترى دو خواب 

١٢ميليون با ماهی ٧٠٠هزارتومان
٠٩١٥٤٠٤٧٧٩٨

٩٥٢٣٤٩٤٠/ ق

مجد 
١٠۵ متر دو خواب پارکينگ انبارى 

۵سال ساخت ١٠ م +١,١٠٠ م
٩٥٢٣٥١٣٣/ ف٠٩١٥١٠٣٨٣٥٧

اماميه- قاسم آباد 
طبقه اول ٩٠متر ۵م + ۵٠٠ 

 ٠٩١٥٥٢٠١٥٢٥
٣٦٢٣٧٦٦٤

٩٥٢٣٤٦٢١/ ف

سجاد
٨٣متر، ادارى، فول، موارد مشابه

بی واسطه، ٨۵م رهن، ١,١٠٠ اجاره
٣٧٦٠٥٦٢٥-٠٩٣٨٥٠٨٣٩١٠

٩٥٢٣٥٣٥٢/ م

هاشميه ٢٦ 
١١٠ متر فول ٧ سال تميز 
بی واسطه ١٠م+ ١,٣٠٠م

٠٩٣٣٨٨٩١٣٠٥
٩٥٢٣٥٠٣٢/ ف

 رهن،اجاره خود رابه ما بسپار�د
 سيدرضی،دانش آموز،دانشجو
 ٠٩١٥٥٥٧٣٤٤٧ساحل

٩٥٠٨٩٧١٦/ ق٣٨٩٠٤٣١٥

دندانپزشLان ٩٣ متر
کاغذ پارکت شومينه

 انبارى پارکينگ
٣٥٠١٧٢٤٨-٠٩١٥٣٠٤٢٢٤١

٩٥٢٣٣٦٨١/ آ

رضاشهر - ب� واسطه
٨۵ و ١١٠ مترى نوساز

 رهن کامل
٩٥٢٣٤٣٣٣/ ف٠٩١١٤١٤٣٤٧٩

چهارراه لشگر 
 ، ١۴٠مترى   ، آپارتمان  واحد  یک 

فول، صفر، ٢خواب، طبقه ۴ 
٠٩١٥١١٩٠٠٥٣

٩٥٢٢٩٦٩١/ ف

٩٥٢٣٣٩٨٩/ ف

حاشيه بلوار احمدآباد
مطب، کلينيک، دفترکار ، فول

٠٩١٥٠٢٢٠٦٢٧ 

هاشميه ٨٩
آپارتمان، ١۴٩ متر، ٣ خواب، فول 

٢٠ م رهن + ١,۴٠٠ م اجاره
بی واسطه ٠٩١٢٢٣٨٦٦١٦

٩٥٢٢٨٠٦٦/ ر

١٤٠متر آپارتمان 
نبش مطهرى جنوبی ١٨ 

طبقه اول از کف ۵ پله به 
باال ٣خواب آشپزخانه اپن 

سراميک کولرگازى تازه 
نقاشی شده ۵م + ١,٣۵٠م 
٠٩١٥١١٥٨٧١١

٩٥٢٣٥٢٤٠/ ف

اند�شه ٨٥ - ١٢٠ متر
٢ خواب سراميک MDF کاغذدیوارى 

طبقه ۴ تراس انبارى ٢۵م رهن 
قابل تبدیل ٠٩١٥١٠٢١٣٣٨

٩٥٢٣٥٣١٩/ پ

احمدآباد خيابان رضا
١۴۵ متر طبقه دوم
 ١٠ م +١,٢٠٠ م

٩٥٢٣٣٥٢٨/ ف٣٨٤٠٨٥١٢

٩٥٢٣٥٢٠٢/ م

 آپارتمان ١٣٧متر� هنرستان
٣،٣خواب  طبقه  هنرستان١٢،   

manishen.com فول امکانات
 ٠٩٣٣٠٠٤٠٠٩٦

مل< آباد (نسترن)
١۶٠متر- صفر- فول- موارد 
مشابه- ۵٠م رهن- ٣م اجاره

٣٧٦٠٥٦٢٥-٠٩٣٨٥٠٨٣٩١٠
٩٥٢٣٥٣٤٧/ م

امامت ، آپارتمان
اپن   ، تميز   ، خوابه   ٣ مترى   ١۵٠
سراميک ، پارکينگ ٧۵ م رهن + 

۵٠٠٠٩١٥٥١٤١٨١٥ اجاره
٩٥٢٣٢٧٧٩/ ل

آپارتمان رهن� 
سر�عا نيازمند�م 

٣ خواب، تک واحدى ،محدوده 
سيدرضی - دانش آموز 

دانشجو- بلوار معلم  
١۵٠ م رهن 

٠٩١٥٣١٥٠٢٢٧
٩٥٢٣١٩٩٦/ پ٣٦٦١٧٧٧٥

چهارراه پل خا�3 
یک طبقه آپارتمان ٣ خوابه 

طبقه اول حدودا
 ١٧٠ مترى بدون پارکينگ 
١۵م رهن+ ١,١۵٠ اجاره 

٠٩١٥١١٥٣٨٣٤
٩٥٢٢٧١٨٣/ ف

باب< ١٦٠ متر ٣ خواب فول 
١٦٠ م رهن قابل تبد�ل  

٠٩١٥١١١٥٩٤٩
٩٥٢٣٤٣٢٥/ ف

 اقبال ٢-١٧٥متر
 ٢سال ساخت، تک واحدى، فول،
بدون مالک بسيارشيک ٣خواب ۵٠م+

 ١,۴٠٠٠٩١٥٣٢٥٧٠١٦ بيواسطه 
٩٥٢٣٥٣٠٦/ ب

٩٥٢٣٥٢١٣/ ف

و3يل آباد- معاد
١٧٠ متر طبقه اول ، سه خواب با 
پارکينگ  ٧۵ م رهن قابل تبدیل 

٠٩١٥٣١١٤٥٦٥

گلشن 
١٨٠ متر صفر فول کامل

 ١٧٠ م رهن کامل بی واسطه
٩٥٢٣٤٩٢٨/ ف٠٩١٥١١١٢٤٥٣

شر�عت� قاسم آباد 
یک واحد ١٧٠ مترى رهن و اجاره

٣٦٦٣٧٢٨٣
٩٥٢٣٥١٤٠/ ف ٠٩١٥٥١١٣٩٧٦

اوا�ل هاشميه  
 ٢۵٠متر آپارتمان صفر 

٣خوابه، طبقه ۵،روف گاردن
 البی مبله، مایکروفر، آسانسور
کدینگ،تک واحدى، دو تراس 

۵٠م +۴م بی واسطه 

٠٩١٥٣٢٥٧٠١٦ 
٩٥٢٣٢٦٣٩/ ب

آپارتمان در راهنما�� ١٢ 
١٧٠ متر بدون پارکينگ بازسازى 

شده ۴م+ ١,۵٠٠م با تخفيف 
٣٨٤١٥٦٥٢-٠٩١٥٣١٧٥٠٤٥

٩٥٢٣٢٢٣٢/ ف

سجاد (بهار)
١۵٠متر- نوساز- ٢ واحد- موارد 

مشابه- ١٠م رهن- ٣,۵م اجاره
٣٧٦٠٥٦٢٥-٠٩٣٨٥٠٨٣٩١٠

٩٥٢٣٥٣٤٨/ م

٥١ tباهنر ٨ پال
طبقه ٢ از چهار واحد ١۵٠ متر

 ٢ خواب پارکينگ انبارى و 
 امکانات مجزا 

٩٥٢٢٨٢٩٩/ ف

آپارتمان ١٥٠متر� ٣خوابه
 سراميک، شوفاژ، پارکينگ، ٣واحدى
رضاشهر، خاقانی١، ١٠م ١,٨٠٠ اجاره

 ٠٩١٥٣١٣٥٨٣٣-٣٨٧٨٤٧٦٢
٩٥٢٣١٧٠٢/ م

رهن و اجاره آپارتمان 
 ١۵۵ خوابه   ٣ احمدآباد  رضا  خيابان 
مترى طبقه ٢ رهن ٢٠م اجاره ٢,١٠٠ م 

٩٥٢٢٨٦٣٨/ م٠٩١٥١١٦٢٦٤٠

 حLيم نظام� 
 آپارتمان ٣خواب رهن و اجاره 

١۵٠متر - ٩٠م +٣٠٠
٩٥٢٣٥١٩٦/ م ٠٩١٥٤٤٠١٤١٧

 دربست - ٢٢٠ متر زمين
 MDF ،١١٠ متر بنا، دو خواب، موکت 
فی ١٠ م + ١,٢٠٠ شریعتی ٢٣

٩٥٢٣٤٦٧٩/ م ٠٩٣٨٧٦٥٩٣٢١

رهن فور� منزل و�ال��  
 ٣٠٠مترى، ٢واحدى، با ٣٠٠متر بنا 
خيابان بهشتی- ١٠٠  م -خورسندى
 ٣٨٤٠٥٧٠٠-٠٩١٥٣١٣٩٨٧٥

٩٥٢٣٥١٨٥/ م

هنرستان
مناسب براى دفتر کار، ویالیی 

٢۴٠متر،١٠م رهن+٣/٧٠٠ اجاره
٠٩١٥٧٧٧٧٩١٣

٩٥٢٣٤٢١٦/ پ

و3يل آباد ٨٧٫٣
٩٠ مترى ویالیی تميز یک خواب 

٧م + ۴۵٠
٠٩٣٧٩٥٠٨٤٠٠-٣٨٤٢٣٩٣٧

٩٥٢٣٥٠٦٠/ ف

� رضاشهر- رضو
 ٢ یا  خواب   ٣ دوبلکس   ١٧۶ ویالیی 
واحد مستقل فضاى سبز ٩٠م رهن+ 

٠٩١٥٧٧٠٩٠٠٧ ٨٠٠ اجاره 
٩٥٢٣٣٣٨٧/ ف

و�ال�� دربست
شيک جهت سکونت بازیربناى 

حداقل ٣۵٠ متر نيازمندم
خداپرست ٠٩١٢٨٤٤٩١٧٠

٩٥٢٣٤٩٩٩/ ق

٢ طبقه مسLون� ٢٥٠ متر 
مجزا ٢۵ سال ساخت تازه تعمير رهن و 
اجاره ١۵٠م   احمدآباد- ابوذر ۶- قطعه 

٠٩١٥١٨٨٠٧١٢دوم پالک ٨٢ 
٩٥٢٢٦٢٢٢/ م

حاشيه پيروز� ٢٥٠ متر
ممر  دو  زیربنا  متر   ۴٠ تجارى  زمين 
مناسب تمام مشاغل ٢٠م + ۵٠٠/٢ 

٠٩٣٣٥٣١٨٢٠٦جواهرى
٩٥٢٣٢٦٠٣/ ل

سجاد
مغازه تجارى دائم ١۵٠متر

 ١٠٠م رهن- ١٧م اجاره- بی واسطه
٣٧٦٠٥٦٢٥-٠٩٣٨٥٠٨٣٩١٠

٩٥٢٣٥٣٥٠/ م

رهن فور� ٨ م + ٢٠٠ اجاره 
 تجارى بهترین موقعيت مکانی زیست 
خاور ٢٢ متر، ١١ متر تجارى بالکن ١١ 

 ٠٩٣٧٥١٢٣١٢٩متر همکف
٩٥٢٣٣٥٣٠/ م

 �مغازه تجار
١٨ متر قاسم آباد دکتر حسابی 
بين حجاب و اماميه جنب نانوایی

٠٩١٥١١١٠٧٩٠
٩٥٢٢٩١٧٧/ ف

 �مل< تجار
حدود ١۵٠ متر در سطح شهر 
مشهد جهت اجاره نيازمندیم. 

٣٧٦٥٤٧٧٥- ٣٧٦٥٣٩٦١
٩٥٢٣٥٠٦٤/ ف

٩٥٢٣٤٦٤١/ ف

ا3از�ون 
بلوار فردوسی- نبش فرامرزعباسی

 پاساژ دهقان طبقه ١+، یک 
واحد تجارى١۵ مترى لوکس، 

مبله، شامل لوازم ادارى، پارکت، 
سقف کاذب، کاغذدیوارى، 

تراس اختصاصی، سه خط تلفن، 
آب، کولر، نورگير، مناسب براى 

استفاده دفاتر کار شرکتها و 
موسسات اجاره داده می شود 

رهن ۵٠,٠٠٠,٠٠٠ ریال
 اجاره ٧,٠٠٠,٠٠٠ ریال 

٠٩٠١٤٨٢٨١٧٢

��< باب مغازه تجار
 به همراه کارگاه (کارگاه درزیرزمين)

رهن و اجاره داده می شود.خيابان گاز 
٠٩١٥٥٠٥١٤٢٨ مقداد ١۴

٩٥٢٠٨٥١٥/ آ

معلم ١٢-نبش سروش ٢٦
طبقه١-   ، سنگ  تمام  متر   ٢٠٠
ارتفاع ۴ متر،مناسب باشگاه و غيره 

١٠٠٠٩١٥٣١٣٣٠٨٤ م+٢ م
٩٥٢٣٤٩٤٧/ ل

و�الشهر
رستوران با تجهيزات ٢٢٠٠ متر 
شيک  ٢٠٠ م رهن +۵۵ م اجاره 

٠٩١٥٢١٥٤١٤٩
٩٥٢٢٩٥٢٤/ ف

 �٣ واحد تجار�  ٣٠ متر
 در ٣ طبقه براى دفتر کار واقع در 
ميدان الدن هر واحد ۵ م + ۶٠٠

٩٥٢٣٤٣٣٥/ م٠٩١٥٣٠٠٦١٠٥ 

 �نيازمند�م مغازه تجار
بين ١۵٠ تا ٢۵٠ مترى حداقل دهنه 
رهن  خودرو  نمایندگی  جهت  متر   ١٢

٠٩١٥٥١٩١٣٣٩و اجاره 
٩٥٢٣٤٢٧٠/ ف

رهن و اجاره 
برج آلتون، خيابان 
دانشگاه، ٢۵ متر 

مغازه تجارى طبقه اول 
 ٠٩١٥٥١٦٣٨٦٨
٠٩١٥٣١٩٨٢٠١

٩٥٢٣٢٣٨٨/ ف

 �مغازه تجار
پيروزى  بلوار  ٣٠متر  مساحت  به   
کامل  ١٢رهن  و   ١٠ بين  کوثرجنوبی 

 ٠٩١٥٣١٠٣٢١٣یا رهن و اجاره
٩٥٢٣٤٢٩١/ م

رهن و اجاره آپارتمان
تا ٧٩ متر

رهن و اجاره خانه

 tرهن و اجاره امال
�تجار� وادار

رهن و اجاره آپارتمان
٨٠ تا ١١٩ متر

رهن و اجاره آپارتمان
١٢٠تا ١4٩متر

 رهن و اجاره آپارتمان 
١5٠ متر به باال


