
شنبه ١١ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٦
٣٤

اجاره �ا فروش 
١٠٠ مترى صياد صفر، اول، 

۴واحدى بی واسطه 
٠٩١٥٥٢٢٤٠٤٥

٩٥٢٩٤٥٧٣/ ف

 ا3از�ون فروش �ا رهن 3امل 
کوثر ٣٧,۵ آپارتمان ١٠٠متر 

طبقه دوم  MDF-سراميک -اپن
٠٩١٥٥١٤٧٨٦١

٩٥٢٩٢٢٠٥/ ف

قاسم آباد-حساب�
٨٠متر،طبقه۴،آسانسور،فول

٢خواب،به زوج،٨م رهن+٩٠٠
٠٩١٥١٢١٧٧٢٤

٩٥٢٩٥٢٣٢/ پ

رهن و اجاره ا�رج ٦١
٨٠ متر طبقه ۴ بدون آسانسور پانل 
پارکينگ  نقاشی   MDF سراميک 

٠٩١٥٥٠٨٦٣٨١انبارى
٩٥٢٩٣٨٣٤/ ل

حاشيه حجاب
 ١٣٠مترکنارفضاى سبز٣٢متر انبارى 

طبقه٣خوش نقشه نورگيرعالی
 ۴۵٠٩٣٥٥٨٣٣٣٠٥م رهن

٩٥٢٩٢٦٢٩/ ق

دانشجو٦
 mdf همکف شمالی ٨٢متر سراميک
کاغذ،پارکينگ ۵٠م رهن+۵٠ اجاره

مهریزى ٠٩١٥٣٠٩٨٣٨٠
٩٥٢٩٢٦٢٢/ پ

 ١ �ستار
١٠٠متر طبقه دوم سراميک 

MDF ۵۵م رهن کامل 
٠٩١٥٥٠٨١٣٨٩-٣٨٩٠٨٥٣٥

٩٥٢٩٠٢٦٧/ ف

٦٢ �پيروز
١٢٠ متر - همکف ۵ م +١١۵٠ 

٩٥٢٩٣٤٤٢/ ر٣٨٦٨٣١٠٧

و3يل آباد ٣٤ (چراغچ� ٢) 
١٣٠متر ام دى اف سراميک
تک واحدى ٧۵م رهن کامل 

٠٩١٥٨٦٣٦٠٢٠
٩٥٢٩٥٣٣٨/ ف

آپارتمان تا١٢٠متر
محدوده بلوار فردوسی،٣٠م رهن 
+ ١/۵م اجاره،براى زوج نيازمندیم
بی واسطه ٠٩١٥٠٥٢٨٨٢٥

٩٥٢٩٥٣٠٥/ پ

فرامرز ٢٥
١۴٠ متر صفر فول امکانات ١٠م 
+ ٢,۴۵٠م ٠٩١٥٥٠٠٠٥٤٧

٩٥٢٩٢٤٨٦/ ف

صياد-١٣٠متر
٢خواب،پارکت،گاز روکار،تک واحدى 
بی واسطه،١٠م رهن+١/١٠٠اجاره

٠٩١٥٥٠٨٧٨٦٤
٩٥٢٩٥١٠٩/ پ

رهن واجاره به زوج  
٢ خوابه طبقه تحتانی در ملک آباد 

بازدید با هماهنگی قبلی 
٩٥٢٩٣٦٥٩/ م٠٩١٥٥٢٢٦٩٩٠ 

مل< آباد- نسترن
طبقه ٣- ١٧٠ متر - ٣ خوابه  

شيک ١٠ م +٣ م بدون واسطه 
٠٩١٥٣٢٢٣٥٤٤-٣٧٦٠٢٢٦٠

٩٥٢٩٥٣٨٦/ ف

ارشاد(خيام)
١٧٠مترى ، صفر ، فول و لوکس  با  

چشم اندازى  زیبا 
٣٧٦١٤٨٣٦- ٠٩٣٠٠٦١٠١٦٢

٩٥٢٠٠٣٩٤/ ف

 جالل 
 ١٧۵متر، فول، ٣خواب 

١٠م رهن 
١,٨٠٠ اجاره 

٠٩٣٣٧١٤٥٦٤٥ 
مداح - اسکندرى

٩٥٢٩٣٣٧٩/ ب

سيدرض�
اول طبقه   ، خواب   ٣  ، متر   ١۵٠
سراميک MDF بی واسطه ٧٠م +٧٠٠
٠٩٣٦٥٣١١٠٥٣-٣٦٠٤٦٠٠٢

٩٥٢٩٥٥٣٩/ ل

٨٥م رهن 3امل
آپارتمان ١۵٠ مترى، سجاد،نيلوفر،طبقه
 دوم، کف سراميک  MDF، نقاشی، بدون

    ٠٩١٥٣١٥٦٤٦٧آسانسور 
٩٥٢٩٢٦٢٧/ م

٣�رضو
١۶٠متر ٣خواب خوش نقشه فول

 ١٠٠رهن+۵٠٠  اجاره
بی واسطه ٠٩١٥٣٢٢٤٠٠١

٩٥٢٩٤٧١٣/ ق

آپارتمان تميز 
محدوده سجاد و بلوار فردوسی 

تا ٢٠٠م رهن نيازمندیم.
بی واسطه ٠٩١٥٠٥٢٨٨٢٥

٩٥٢٩٥٢٨٩/ پ

مل< آباد 
بزرگمهر جنوب� 

١٧۵ متر، فول، لوکس  
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٩ َملک

٩٥٢٩٥٤٢٦/ ف

الدن٣٥
١۶٠متر ام دى اف کاغذ پکيج 

آسانسور٣۵م٨٠٠ اجاره
٣٨٦٩٣٧١٢ -٠٩١٥٣١٤٥٠٦١

٩٥٢٩٥١٤٥/ ق

سيد رض�
خواب   ٣  ، واحدى  تک   ، متر   ١۶٠
ساخت  سال   ٣  ، کاغذ  آسانسور، 

٠٩٣٥٢٩٨٧٠٢١بدون واسطه
٩٥٢٩٢٧١٤/ ل

هاشميه ١٢ 
١٩٠ متر صفر فول امکانات  

٩٥٢٩٥١٩٦/ ف٠٩١٥٢٤٦٢٦٥٢

آپارتمان ٣ خوابه 
١۶٠ متر در فارغ التحصيالن 

فول امکانات ٢٠ م+ ١۵٠٠ م 
٠٩١٥١٠٩٠٦٥٦

٩٥٢٩٥٠٤٩/ ف

 �فلسطين، مسLون� ادار
ویالیی(زیر و باال) بازسازى شده 

لوکس، با ٢٠ متر مغازه تجارى 
٩٥٢٩٤٩٧٧/ ف٣٨٤٤٨٨٢٩

و�ال�� دربست
سراميک، MDF، آیفون تصویرى 

٢ آشپزخانه توالت فرنگی
٠٩١٥٥١٦٣٧٧٩

٩٥٢٩٤٥٦١/ ف

طالب
 شيخ صدوق ١٣
منزل ویالیی جنوبی در 

دوطبقه مجزا 
با تمام امکانات صفر

 ۶٠ م رهن+ ٣٠٠ اجاره
٠٩١٥٥١٥٠٥٧٠

٩٥٢٨٧٨٩٢/ ف

احمدآباد-ناصرخسرو 
 ٢۵٠مترى ٣۵٠متر زیربنا ٢طبقه

 زیر و باال مستقل شيک رهن و اجاره
 ٣٨٤٠٨٤٦٥-٠٩١٥٥١٨٩٢٣٩

٩٥٢٩٤٥٢٦/ م

رهن و اجاره-و3يل آباد
ویالیی ٢۵٠ مترى دربست داراى 
٢واحد آپارتمان ١۶٠ مترى ٣ خوابه

٠٩١٥١٠٨٥٧١٠
٩٥٢٩٤٦٨٠/ ل

 به مLان� جهت مر3ز اقامت�
ميان مدت ( کمپ درمان اعتياد) با مجوز 
سازمان بهزیستی ترجيحا جاده سيمان 

 ٠٩٣٠٦٣٥٢٦٥٣نيازمندیم
٩٥٢٩٠٩٧٤/ م

احمدآباد
منزل دربست در ٣طبقه

 ١٨٠م رهن کامل 
٩٥٢٩٥٠١٣/ ق٣٨٤٧٠٠٤٥

ابتدا� عدل خمين� ٧٢ 
١۵ متر کف سنگ بدنه سراميک 

امتيازات مستقل ٢م+ ۴٠٠
٠٩١٥٣٠٤٠٩٠٤

٩٥٢٩٣٨٣٦/ ف

قاسم آباد،مجتمع ا3سين 
 مغازه١٢متر٢٠م،١۶متر۴٢م رهن

٣ساله جهت انواع پوشاک
٠٩١٥٨٩١٣٩٠١ 

٩٥٢٩٤١٤٣/ ق

 به مLان� جهت مر3ز اقامت�
ميان مدت ( کمپ درمان اعتياد) با مجوز 
سازمان بهزیستی ترجيحا جاده سيمان 

 ٠٩٣٠٦٣٥٢٦٥٣نيازمندیم
٩٥٢٩٠٩٨٥/ م

٩٥٢٩٢٤٤٨/ ف

� به �< مLان تجار
 همکف جهت آشپزخانه 

بامتراژ حداقل ٨٠متر در ناحيه 
صارمی،هنرستان،هاشميه 

حافظ یا صياد جهت رهن و اجاره 

نيازمندیم
٠٩١٥٤٧١٧١٧٩ 

آرت گالر� مشهد 
در بلوار سجاد
واگذار می نماید: 

١- فضائی مناسب فعاليتهاى 
هنرى، آتليه، گرافيک، طراحی، 
دکوراسيون، فروشگاه لوازم 

هنرى و ... 
٢- کافی شاپ (کافه هنرمندان)

٩٥٢٩٣٧٠٦/ ف٠٩١٢٩٣٣١٣٧٥

مجتمع آسمان
بکباب مغازه ١۶ متر تجارى 

همکف به اجاره داده می شود
٠٩٣٥٧١٨٦٤٦٤

٩٥٢٩٠٣٩٥/ ف

 طبقه١-ورود� مستقل
 ١٧٠متر جهت امور ورزشی 

پزشکی،آرایشگاه-فرامرز عباسی
٠٩١٥٣١٠٩٣٥٤ 

٩٥٢٩٥٠٠٩/ ق

 3يان سنتر ١
 مغازه تجارى دو نبش واحد ٢١۶ 

١٠ م رهن + ١ م اجاره 
٩٥٢٩٥٤٣٧/ م ٠٩١٥١١٣٥١٠٤

٩٥٢٩٢٨٧٧/ ف

 �فور� فور
منزل ویالیی بازسازى شده

 اول صياد ٣۶ (دور ميدان صياد) 
٣٠٠مترزمين ۴٠٠متربنا

٩٠م رهن + ١۶٠٠م اجاره 
مسکونی و تجارى (شرکت ها، 

کلينيک آموزشگاه و ...) 
٠٩١٥٥٠٩٠٩١٨

به �< همBL �ا ز�رزمين
با متراژ٢٠٠متر به باال ارتفاع سقف 
۴ متر به باال در مکانی پر رفت و آمد 

٠٩١٥١١٨٢٥٧٥نيازمندیم.
٩٥٢٩٢٤٤٣/ د

 رهن 3امل٤٨م �ا٤٠م+٢٠٠
 مغازه١۴متر پروما مناسب جهت 

پوشاک و کفش طبقه اول
٩٥٢٩٤٩٦٨/ ق ٠٩٣٣٩٠٣٩٦٦٧

شيراز� ٩ مهمانپذیر ٣ ستاره ممتاز
خریدارى  تازه  وسایل  تمام  نوساز، 
اجاره داده  به  به مدت ٢ سال  شده، 

٠٩٠٢٦٦٢٠٠٢٠می شود  
٩٥٢٩٣٥٤٢/ ف

حاشيه 
بلوارفردوس� 
١٠٠متر همکف، راه جدا و حياط  

مستقل با امتياز تجارى دائم
١۵م رهن+٣م اجاره

بی واسطه
٠٩١٥٠٥٢٨٨٢٥

٩٥٢٩٥٢٧٢/ پ

اجاره مغازه 
حاشيه بلوار قرن� 

در مجتمع تجارى
 با امکانات کامل

 و پارکينگ  
 ٠٩٣٦٣٤٤٧٥٥٩
٠٩١٥٤٠٠٤٩١٥

٩٥٢٧١٧٥١/ ف

٨٥متر مغازه
طرقبه،سقف ۵/۴ متر

بهداشتی،داراى پارکينگ
٩٥٢٩٥١٣٧/ پ٠٩١٥٣١٥١٦٨١

٩٥٢٩٥٥٦٢/ ب

 � تقاطع فLور� و صيادشيراز
 واگذارى قسمتی از فضاى مطب 

به صورت رهن و اجاره 
٠٩١٥٣٥٩٤٥٠٤

 �واگذار� فضا
 �٥٠٠ متر� تجار
براى  مناسب  آباد  وکيل  در 
راه اندازى بازار مواد غذایی 
رهن و درصدى از فروش  

٠٩٢١٥٢٢٨٣٤٨
٩٥٢٩٥٣٤٤/ ف

دفتر3ار ٩٠ متر
تجارى نبش صارمی ١ ،طبقه٣آسانسور
٢ خواب ٣٠م رهن +١/٣٠٠ م اجاره

٠٩١٥٨١٨٠٩٨٩بی واسطه
٩٥٢٩٤٤٩٦/ ل

حاشيه بلوار استقالل
 �آپارتمان ها� ١١٠متر

٣٧٦٢٨٤٥٨ با امکانات کامل
٩٥٢٩٤٨٨٨/ ف٠٩٣٥٦٥٤٤٤٢٢

مLان� جهت انبار مواد غذا��
 تمام کاشی و سراميک به متراژ 

١٨٠متر اجاره داده ميشود
٠٩١٥٢٠٤٣١٠٧-٣٣٦٨٣١٤٨

٩٥٢٩٥٠٤٦/ ق

موقعيت عال� 
اجاره و رهن واحد تجارى در برج 

سلمان ٣٢مترمربع طبقه همکف 
٩٥٢٩٤٦٥٥/ ر٠٩١٥٣٠٠٩٥٢٤

٤ راه فرامرز عباس�
دفتر کار لوکس تجارى با پارکينگ

٧٠ متر-مبله - فول
٠٩١٥٥٠٨٤٤٣٤

٩٥٢٩٤٧٠٢/ ق

دفتر3ار حاشيه بلوار معلم
مجتمع  از   ٢ طبقه  ٨٠مترى  ٢واحد 
٣واحدى ، سراميک دیوارپوش شيک 

٠٩١٥٥٠٥٥٠٣٠رهن و اجاره
٩٥٢٨٦٨٣٠/ ل

نبش حجاب ٤٠
١۴٠ متر زیر زمين تجارى دائم 

رهن واجاره
٩٥٢٩٢١٠٢/ ف٠٩١٥٥٥٨٥٦٥٣

رستوران و آشپزخانه 
به همراه کليه وسایل واقع 

در امام رضا (ع) یازدهم 
٠٩١٣١٦١٠٥٣٧

٩٥٢٩٥٥٦٠/ ر

حاشيه بلوار معلم
مغازه ١۵٠ متر فضاى باز ٨٠ متر 

جمعا ٢٣٠ متر تجارى دائم 
٠٩١٥٥٠٥٥٠٣٠رهن و اجاره

٩٥٢٨٦٨٢١/ ل

رهن و اجاره ٢٨٠ متر
١/۵ طبقه + تراس مناسب فست 
فود فول ورودى هتل بزرگ طرقبه

قابل تبدیل ٠٩١٥٣٠٣٧٢٨٢
٩٥٢٩٤٣٧٣/ پ

متقاض� دفتر3ار
١٠٠٠ متر به باال با محوطه و جاى پارک

تمامی   ، شرکت  نمایندگی  دفتر  جهت 
٠٩١٥٨١٨٠٩٨٩محدوده ها

٩٥٢٩٤٤٩٧/ ل

انبار 3اربر� صنعت� سب<
١٠٠٠ متر سوله با امکانات 

بهداشتی- ۵٢٠٠ متر فضاى باز 
١٠٠ متر استخر
٢٠٠ متر ادارى
 ۵٠ متر نگهبانی

 آب ، برق ، گاز ، ٣ خط تلفن 
بلوار ميامی ، مهدى آباد ١١ 

٠٩١٥١١٥٦٢٩٥
٩٥٢٩٢٢٥٥/ ل

�< دهنه حدود ٢٥ متر 
در کلينيک تخصصی اتومبيل محدوده 
کالج  ترمز  جلوبندى  جهت  فرامرز 

٠٩١٥٣٢٢٣٦٧٨گيربکس 
٩٥٢٩٣٩٠٧/ ف

حاشيه ميدان بوعل�
٢ دربند مغازه ١٠٠ متر تجارى جهت 

هرگونه شغلی رهن و اجاره توافقی
٠٩١٥١١٣٣٩٤٣

٩٥٢٨٥٦٩١/ ف

٩٥٢٥٣٩٤٥/ ف

مالLين محترم
 مغازه ها� بزرگ

به منظور توسعه شعب 
هایپرمارکتهاى زنجيره اى

  (( افق کوروش)) 
با بيش از  ۴٠٠ شعبه در کشور ، 
به تعدادى مغازه  ١۵٠ تا ۵٠٠ مترى 

همکف آماده یا درحال ساخت 
با تحویل حداکثر ۶ ماهه 

به صورت رهن و اجاره  ۵ساله 
درتمام مناطق مشهد

 بدون واسطه نيازمندیم
٠٩١٢٠٣٣٠٧٥٠  معظم

 طرقبه 
 اجاره ٢٠٠٠ متر 
تجارى در ٧ طبقه
مقابل پارک پونه 

 ٠٩١٥٨٠٨٥٩٠٧
٩٥٢٩٣٠٠٨/ م

�آپارتمان تجار
٧٨متر سجاد چهار راه بزرگمهر 
سارسل طبقه اول روبه خيابان

٠٩١٥١١٥٣٢٧٥
٩٥٢٩٥٤٩٤/ ق

 �مل�L- تجار
در طبقه زیرین شهر شب

 بلوار سجاد- رهن و اجاره 
٩٥٢٩٠٣٠٦/ م٠٩١٥١١١٥٠٥٤

اوا�ل هاشميه 
١٨٠٠ متر زمين 

٨٠٠متر زیربنا مناسب 
رستوران تاالر آتليه و... 

بدون واسطه 
٣٨٨٤٦٣٦٠

 ٠٩١٥٠٠٤٤٤٣٤
جاودانی

٩٥٢٩٥٢٧٤/ پ

حاشيه الدن
٣٣ متر مغازه ۵×٧ تجارى موقت 

١٠ م + ١,٢٠٠ م 
٠٩٣٣٩٤٥١٠٣٠

٩٥٢٩٥٢٤٣/ ف

3يان سنتر ١ 
٢۵ متر دور وید اصلی ٧٠ م رهن 

یا قابل تبدیل ٣٨٨٣٠٠٠١
٩٥٢٩٢٤٥٧/ ف

�< باب مغازه دو طبقه
واقع در خيابان احمدآباد- بازار قسطنطنيه

 طبقه همکف جهت رهن و اجاره
٣٨٤١٣٩٩٧-٠٩١٥١١٦٢٦٧٧

٩٥٢٩٢٨٥٠/ آ

 �رستوران مهد
(�(آشپزخانه مهد

اجاره داده ميشود بابانظر ٨١
٠٩١٥٢٠٤٣١٠٧-٣٣٦٨٣١٤٨

٩٥٢٩٥٠٢٤/ ق

حاشيه مل< آباد 
تجارى ۶٠٠ متر، تجارى ۴٠٠ متر، تجارى 
٢۵٠ متر، با شرایط مختلف موجود می 

٠٩١٥٢٠٢٠٢١٠ باشد بی واسطه
٩٥٢٩٢٥٢٢/ ب

٢١ متر مغازه بازار فردوس�٢ 
طبقه ٢- پوشاt زنانه 

رهن و اجاره
٠٩٣٠١٩٣٦٣٤٠

٩٥٢٩٥٢٥٠/ ف

رستوران در حال 3ار رهن و 
اجاره 3يلومتر٤٥جاده فر�مان
ابتداى ورودى شهرک صنعتی کاویان 

٠٩١٥٣٢٣٥٨٠٠
٩٥٢٧٧٦٠١/ ق

سوئيت آپارتمان 
با ٢٩ سوئيت ٢، ۴ و ۶ نفره واقع 

در امام رضا (ع) یازدهم 
٩٥٢٩٥٥٦٩/ ر٠٩١٣١٦١٠٥٣٧

رهن و اجاره 
٢٠٠ متر انبار با برق ٣ فاز
 بلوار وکيل آباد- کوکاکوال 

عباس زاده ٠٩١٥٩٠٤٣٠٢٥
٩٥٢٩٣٦٥٥/ پ

حاشيه سجاد
 فروشگاه و دفتر 3ار

 

٩٥٢٨٥٧٠٠/ ف٠٩١٠٥٠٠١٣٥٨

قابل توجه موسسات 
ادارات،ارگانها 

 آموزشگاه ها و کلينيک ها 
ملکی در محدوده سناباد

 و فلسطين ۶ واحد
 ٨٠٠ متر بنا، رهن و اجاره 

٠٩١٥١١٥٨٥٤١
٩٥٢٩٤٦٣٧/ ف

هاشميه 
فست فود در حال کار واگذار

 می شود بدون واسطه
٩٥٢٩٤٧٥٥/ پ٠٩١٥٥١١٧١٢٩

حاشيه معلم
٩٠ متر تجارى ٢ نبش  ۵٠ م رهن+ 
۴ م اجاره   ٠٩١٥٥١٨٩٤٧٥

٩٥٢٩٥٠٩٦/ ف٠٩١٥٣٢٤٣٩٠٠

حر عامل� ٩، چهارراه دوم 
سوپرمارکت،  جنب  چپ  سمت 
امتيازات کامل رهن و اجاره ٢۵ متر 

تجارى دائم ٠٩٣٥٤٠٧٥٠٦١
٩٥٢٩٣٥٣٣/ ف

واگذار� مغازه 
آبميوه و بستن� و قهوه
با کليه لوازم و جواز 

صدمتر ٢ نبش
 حاشيه هاشميه

٠٩١٥٢٤٦٢٦٥٢
٩٥٢٩٥٢٩٦/ ف

مل�L ٧٠٠تا ١٠٠ متر
حاشيه ميدان بار نوغان تا

 ميدان فهميده نيازمندیم 
٠٩١٢٥٧١٨٦٨٩

٩٥٢٦٩٣٣٣/ ط

٩٥٢٧٦٠٩٢/ م

 سه راه فردوس� 
 باغ اجاره اى با تمام امکانات 

استخر، روزانه، هفتگی
زرگرانی ٠٩١٥٣١٥٣٣٧٨ 

شاند�ز 
باغ ویالى اجاره اى مجهز به مجموعه 

آبی سرپوشيده استخر آب گرم 
٩٥٢٥٦٢٧٦/ پو جکوزى   ٠٩١٥٥٠٦٨٢٤٨

شاند�ز - ابراهيم آباد
باغ ویال با امکانات یک ساله

 اجاره داده می شود
٠٩٣٥١١٤٠٨٠٨

٩٥٢٩٤٧٩٠/ ف

شاند�ز 
ویال ،فول، شيک با ٢ استخر آب گرم و 
سردسرپوشيده، عکس ها در پروفایل

٩٥٢٧٤٣٤٥/ پ٠٩١٥١١٠١٧٦٣

�< مل< به متراژ ٢٢٠٠ متر 
سالن ١۶٠٠ متر ادارى ٢۵٠ متر

تن   ۵ جرثقيل  عدد   ٢ داراى   
و  تن   ۶٠ باسکول  و  تن   ١٠ و 
به  تلفن  گاز-  برق-  امتيازات 

اجاره داده می شود
 ٣٠٠ م رهن ۶ م  اجاره 

٠٩١٥١١٥١٤٤٢
٩٥٢٩٤٩١٠/ م

شهرt صنعت� چناران 
فاز ١، ۴۵٠٠متر همراه با سوله 

و ساختمان ادارى 
٠٩١٥٢١٥٦٠٠١

٩٥٢٩٤٥٤٩/ ف

3ارگاه� به متراژ 
١٠٠٠ مترزمين 
و ۴٠٠ متر بنا با برق قوى 

٢۵٠کيلووات، جهت ریخته گرى و 
یا مشاغلی که نياز به برق باال دارند 
شود  می  داده  اجاره  و  رهن  به 

نزدیک به شهر و موقعيت عالی، 
کيلومتر ۴ جاده کالت 

٩٥٢٨٩٦٣١/ م٠٩١٥٣٠٦٦٤٤٣

سوله به متراژ ٣٠٠ متر 
ارتفاع ۶ متر برق ٣ فاز گاز صنعتی، 
شهرک  آخر  نورى  صنعتی  شهرک 

حجت  ٠٩١٥٥٠٥١٠٦٣
٩٥٢٨٩٨٥٩/ ف

�صنعت�، 3شاورز
   سوله، انبار، باغ، و�ال

 ٣٦٥١٧٦٥٦
٠٩١٥٥١٥٢٤٦٣

٩٥٠٨٤٥٤٠/ ف

٩٥٢٠٠٢١٢/ پ

سوله -سالن -انبار
از ٨٠ متر تا ۴٠٠٠ متر

 ٠٩١٥١١٥٥١١٨
یاسر دادخدایی ٣٦٦٦٥١٥٤

 3ارآفر�ن
 مرکز معامالت کارخانجات

سوله- سالن- انبار
شهرک ها و مناطق صنعتی
 ٤-٣٥٤٢٠١٩٣

٩٥١٠٨٣٣١/ مهاشمی

شهرt صنعت� طوس 
فاز کارگاهی ٣٠٠ متر برق

 ١٠٠ آمپر 
٠٩١٥٧١٥٨١٠٠

٩٥٢٩٣٢٢٥/ ف

٩٥٢٩٣٢٢٧/ ف

سالن 
بهداشت�
اجاره اى

٠٩١٥١١٦١٨٧٦

سالن - سوله - انبار
رهن و اجاره - جاده سنتو

٠٩١٥٢٠٤٠٨٣٤
٠٩١٥٣٠٠٠٨٣٤

٩٥١٧٥٤٦٠/ ف

 �سالن اجاره ا
در شهرک صنعتی طوس زمين 
٢٠٠٠ متر زیربنا ١٠٠٠ متر 

٠٩١٥٧١٥٨١٠٠-٣٥٤٢٠٤٦٢
٩٥٢٩٥٢٧٧/ ف

٩٥٠٣١١٩٠/ خ

 سالن، سوله ،انبار
درشهرک هاى صنعتی

 و مناطق صنعتی
با٢٠سال تجربه

 ٠٩١٥٥٠١٤٤٨٣
٠٩١٥٧٠١٤٤٨٣

یوسفی

٩٥٢٩٤٥٨٥/ پ

هاشميه ٩٣ 
٢٠٠ متر سالن ٢۵٠ متر محوطه برق 
٣ فاز جهت کارگاه انبار ۵م رهن ۵/١

٠٩١٥٥١١٣٧٧٧

رهن و اجاره خانه

اجاره باغ و و�ال

 tرهن و اجاره امال
�تجار� وادار

رهن و اجاره صنعت� و 
�3شاورز

رهن و اجاره آپارتمان
١٢٠تا ١4٩متر

 رهن و اجاره آپارتمان 
١5٠ متر به باال

٩٥٢٩٥٥٧٢/ق

 قابل توجه شر3ت ها،درمانگاه ها 
آزما�شگاه ها،مشاغل بزرگ

 ۶۵٠متر تجارى دائم در ٢طبقه ٢ممر
 واقع در قاسم آباد،چهارراه مخابرات 

به رهن و اجاره داده می شود
٩٥٢٩١٥٨٥/ ق تاجيک٠٩١٥٨١٩٦١٨٠


