
يكشنبه ١٢ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٧
٣٢

٩٥٢٥٨٤٤٥/ ف

فروشگاه فرهنگيان سجاد
اقساط �Lساله

موبایل، لپ تاپ، تبلت و کامپيوتر 
خانگی خانواده فرهنگيان شاغل و 
بازنشسته استان خراسان رضوى 

(بدون چک و پيش پرداخت)

٣٧٦٢٩٢٤٢
٣٧٦٧٦١٨١

٩٥٢٧٥٢٥٠/ د

3امپيوتر 3نLاش

نقدواقساط
کامپيوتر-لپ تاپ -تبلت  
بدون پيش پرداخت،بدون سود 
تقی آباد ساختمان اندیشه واحد ٨
٣٨٤٠٤١١٢-٣٨٤٣١٤٦١

تاسيس١٣٧٩

فروش اقساط�
کامپيوتر،لپ تاپ،تبلت

بدون چک،پيش پرداخت 
و سود

 ٠٩١٥٦٦٠٠٠٦٩
٣٢٧٢٧٢٧٤

٩٥١٩٧٤١٠/ خ

اقساط� 
نوت بوک - تبلت 

 LED -گوشی 
براى کارمندان 

کسر از حقوق 
٣٨٤٧٦١٣٣

٩٥٢٨٢٧٦٦/ ف

٩٥١١٨١٧٦/ پ

فروش اقساط�
لپ تاپ ،کامپيوتر 

اقساط ١٢ماهه 
تعویض کارکرده با نو 

تعميرات تخصصی
 آدرس: پيروزى ٢۶
٣٨٧٩١١١٤

بازرگان� معين
پخش انواع لپ تاپ ، تبلت  
موبایل و کامپيوترهاى خانگینو 

CORE i5-RAM 4GB
HARD 500-LED LG

وسایر متعلقات کامل۴٠٠,١
با ارائه سند رسمی 

اتحادیه کامپيوتر مشهد
لپ تاپ لنوو« آک» ٩٩۵ تومان 
لپ تاپ ایسوز« آک» ١ميليون تومان

٣٧٢٣٣٣٠٠ و ٣٧١٣٣٣٠٠
٩٥٢٠٧٢٤٨/ ل 

3ارگزار� تخصص� مشار3ت 
در ساخت احمدآباد، ملک آباد، 

سجاد، وکيل آباد
٩٥٢٣٧٩٥٤/ ف٦-٣٨٤٤٣٣٩٥

3ارگزار� و مشاوره در 
امور ساخت و ساز

 با کارشناسان مجرب درمنطقه الهيه
٠٩١٥٣١٧٧٤١٧ محمدى

٩٥٢٨٧٥٣٣/ ق

3لنگ� از شما ساخت از ما
با مهندسين کاربلد و متریال روز 

امامت ، سجاد (بهارستان کليدر)
٣٦٠٩٤٤٠٣-٠٩١٥١٢٤٧١٣٩

٩٥٢٩٢٤٩٧/ ل

به سازنده جهت مشار3ت 
در محدوده امامت

نيازمندیم (ملک از ما ساخت از شما)
٠٩١٥٤٤٢٨٩٦٥

٩٥٢٩٦٢٧٢/ ر

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

اخذ سند ، تفLي=
تجميع ، پایانکار ، پروانه و مشاور 

شما در امور خرید و فروش
٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢-٣٦٠١٢٦٤٦

٩٥٢٩٢٥٢٣/ ل

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

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

فروش ٧٢ ساعته، انواع وام 
٠٩١٥٣١٨١١٦٢-٣٦٢٢٢٢٨٧

٩٥٢٥٢٣١٤/ م

امالt 3وثر پوشش 
سریعترین مرکز خرید و فروش رهن 
و اجاره، مشارکت در ساخت (پيروزى، 

وکيل آباد) ٣٨٨٢٨٩٠٧
٩٥٢٦٥٩٣٥/ ف

٩٥٢٠٢٨٨٥/ پ

مسLن ت= 
باهنر تا اقبال به موارد خرید و 

فروش و رهن اجاره شما نيازمندیم.
٠٩١٥٢٣٠٠٠١٦-             ٣٨٩١٤٣٣٨

آزادشهر
سيدرض�،دانش آموز 

رهن و اجاره در یک روز
 فروش یک هفته (امالک ماهان)  

٠٩١٥٢٤٧٥٣٥٧  
٩٥٢٩١٢٩٧/ ف٣٦٠٦٢٠٤٧  

امالt فردوس� قاسم آباد
خرید- فروش- رهن واجاره

٠٩١٥١١٣٤١٠٥
٣٦٢٢٦٠٥٣-٣٦٢٢٨٦٤٤

٩٥١٩٠٢٠٤/ ق

٩٥٠٨٢٤٠٤/ ف

مسLن     محمد�ان

اقبا ل 
خرید و فروش یک هفته   

رهن و اجاره ۴٨ ساعته 
 (نبش اقبال ١٧)

٣٥٠٢٢٢١٧-٣٥٠٢٨٤٠٠

امالt 3وشا
سناباد،دانشگاه،ابن سينا 

آبکوه،صاحب الزمان،سنایی
٢-٣٨٤٨٧١٢١

٩٥١٩٥٥٤٦/ پ

گلبهار 
امالک آتی

٠٩١٥٥٢٣٨٧٦٧-٣٨٣٢٦١٢٠
٩٥٢٣٩٨٥٩/ ش

گلبهار 
امالt ارباب�   

٠٩١٥٩٨١٥٩٧٧-٣٨٣٢٦٦٠٠
٩٥٢٥٥٩٧٧/ ش

گلبهار-امالt پاژ  
   ٠٩١٥٤٠٢٥١٢٠

٩٥٢٣٩٨٥٠/ ش٣٨٣٢٤٢٤٢

امالt �اسين
خریدو فروش- رهن و اجاره 

قاسم آباد
٠٩١٥٥٨٢٨٤١٤-٣٦٦١٦٦٥٤

٩٥٢٨٧٠٥٠/ ق

٩٥٢٩١٥٨٢/ پ

به تعداد� مشاور
tدر زمينه امال  

آشنا به منطقه 
نيازمندیم 

مسکن عابدزاده
٠٩١٥٢٠٤٨٠٢٠

امالt برادران
3ارگذار� تخصص� درساخت

نيازمند زمين یا ویالى شما
 جهت مشارکت در ساخت

 قاسم آباد، نبش شاهد٣۶
٣٥٢٣٩٨٩٣

٩٥١٩٧٨٩٦/ ط٠٩١٥٩١٤١٢٨٨

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

احمدآباد
مسکن پارس

حاشيه طالقانی بين ٢٨،٢۶
٣٨٤٣٨٤٨٥

٩٥٢٩٥٨٤٧/ ق

٩٥١٩٨٨٣٨/ ف

امامت تا دانشجو
 امالک شهروند ٣٦٠٨٥٨٦٠

 

خاکزادى ٠٩١٥٥٠٥٠٤١٠

فرامرز
امالک نيک بين

٣٦٠٧٩٢٢٥-٣٦٠٩١٠٦٤
٩٥٠٤٧٣٥٨/ ف

آزاد شهر
فورى   

خرید ،فروش ،معاوضه ،اجاره

کرمانی ٠٩١٥٥١٦٤٧٨٠
٣٦٠٦٩٠٠٢٠-٩١٥٨٩٨١٨٦١

٩٥٢٨٣٢٤٧/ پ

امالt الغد�ر 
مشارکت ، خرید و فروش 

رهن و اجاره
 کوهسنگی بهشتی، احمدآباد 

دانشگاه ،امام خمينی 
٠٩١٥٦٤٤٧٥٠٥

٩٥٢٥٣٥٨٢/ پ٣٨٥٣٦٠٩١

گلبهار 
امالک ابراهيم زاده 

٠٩١٥١٨٢٥٢٥٧-٣٨٣٢٥١٢٨
٩٥٢١٨١٧٥/ ش

مسLن شهروند 
به ما بسپارید- از ما بخواهيد 

وکيل آباد- معلم دانشجو 
٣٨٦٤٠٠٠٤-٠٩١٥٣١١٩٩٩٠

٩٥١٩٠٢٥٩/ ف

آپارتمان ٧٥متر
رهن و اجاره- قاسم آباد
 اندیشه- بدون واسطه

٩٥٢٩٤٠١٥/ م٠٩١٥٥١٢٣٢٣٦

ا3از�ون- بلوار آموزگار مقابل 
فضاى سبز،آپارتمان طبقه١، دو خواب 

٧۵متر،۴٠م رهن+ ١٠٠اجاره 
٠٩١٥١١٠٧٧٦٥-٣٢٢٢٦٢٠٠

٩٥٢٩٥٩٥٤/ ق

ب� واسطه، بهورز
٧۵ متر ، فول  

مناسب جهيزیه٣٠ م رهن 
٠٩٣٠٨٧٦٣٦٠٠

٩٥٢٩٤٤٤٩/ ق

٩٥٢٩٦٦٣٨/ م

اوا�ل هاشميه
۶٠متر کاغذ بدون مالک درب مستقل 
سراميک اسپيلت ۵م+ ١١٠٠ اجاره

٣٨٨٢٠٢٠٩
خوابگاه در مشهد

ویژه دانشجویان
 و فارغ التحصيالن شاغل

٣٢٢٤١٧٩٣-٠٩١٥٧٠٦٤٦٢٢
٩٥٢٩١٥٧٦/ ق

خيابان استقالل ١
آپارتمان همکف ۶٠ متر

 با امکانات کامل ۵ م ٨۵٠ اجاره
٠٩٢١٢٧٢٨٧١٥

٩٥٢٩٥٣٧١/ ش

 �واحد ٨٠ متر
رهن ٣۵ م اجاره ١۵٠ 

واقع در هفت تير ٧
٩٥٢٩٦٣٦١/ ف٣٨٥٥١٩٨٤

حاشيه حجاب
 ١٣٠مترکنارفضاى سبز٣٢متر انبارى 

طبقه٣خوش نقشه نورگيرعالی
 ۴۵٠٩٣٥٥٨٣٣٣٠٥م رهن

٩٥٢٩٢٦٢٩/ ق

بلوار عصمتيه ( ميثاق ٣٢) 
٩٠ مترى، ٣ خواب، شيک، طبقه سوم 
بدون آسانسور ٢۵ ميليون رهن کامل  

٩٥٢٨٧٣٦٣/ ب٠٩٣٩٠٩٣٩٢٩٨ 

�= واحد دو خوابه  
 واقع در خيابان پرستار به زوج 

اجاره داده می شود 
قائم مقامی ٠٩١٥٣١٤٩٠٠٨ 

٩٥٢٩٦١٤٨/ م

اند�شه- مجتمع آفتاب
٨٠متر طبقه پنجم فول امکانات 

۵م رهن ٧۵٠اجاره
٠٩١٥٤٠٥٥٦٥٣

٩٥٢٩٦٣٦٤/ ق

الدن ٥
٨۵ متر طبقه دوم نوساز
 فول امکانات جهت زوج

 ٢۵ م رهن + ٨۵٠ اجاره 
 ٣٥٠١٠٩٧٤

٠٩٣٩٥١١٣٨٦٠
٩٥٢٩٦٣٦٩/ ف

 الهيه
رهن و اجاره 

فورى
 ٣٥٣١٢٢٢٤کرامتی

٩٥٢٣٦٠٧٤/ ق

محدوده و3يل آباد
به یک ٢ واحدى در یک مجموعه ١١٠ 
و ٧٠ مترى نيازمندیم رهن و اجاره 

٩٥٢٩٦٤٨٩/ ف٠٩١٥٣١٦٣٠٨٠

رهن و اجاره
کوثر شمالی طبقه اول ، دو خوابه 

١١٠ مترى تماس ٣ به بعد
 ٣٨٨١٣٨٠٩-٠٩١٥١٠٧٤٠٦٨

٩٥٢٩٦٣٥٢/ م

مل= آباد
٣٧٠ متر ۴ خواب شيک فول 

٠٩١٥٠٧٠١٠٠٢ َملک
٩٥٢٩٦٥٣٩/ ف

فور� رهن 3امل
 ٨٥م

پيروزى ٢٠
آپارتمان ١۶٠ متر 
صفر ٣خواب فول

٠٩١٥٨٧٨٤٤٢١
٩٥٢٩٦٠٠١/ ر

و�ال�� اول معلم
دربست ١٧٠ متر بنا بازسازى 

سراميک ، هایگلس ، لطفا بدون واسطه
٠٩٣٥٢٩٨٧٠٢١

٩٥٢٩٢٧١٤/ ل

گلشن ( هفت تير) 
١٧۵ متر - فول  طبقه دوم 
رهن کامل یا رهن و اجاره 

٠٩١٥٥٠٨٤٥٠١
٩٥٢٩٤٣٠٩/ ر

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

    ٠٩١٥٣١٥٦٤٦٧آسانسور 
٩٥٢٩٢٦٢٧/ م

امامت٢٨
١٨٠ متر- ٣خواب- الکچرى - حياط 
اختصاصی- دو واحدى - بی واسطه

٠٩١٥٠٠٣٢٥٢٥
٩٥٢٩٦٢٩١/ ق

باهنر٨
١۵٠متر طبقه ٣ ، ۴ واحدى، ٣خوابه 

مستر ، اسپيلت، پارکت فول
٠٩١٥٠٠٣٢٥٢٥بی واسطه

٩٥٢٩٦٢٦٠/ ق

٩٥٢٩٦٦٣٧/ م

هاشميه ١٢ 
 ١٨٠مترى آسانسور چيلر چوب، مستر
 جکوزى سونا بی واسطه ۴۵م با ۵٠٠,٢

٣٨٨٢٤٠٩٠

رهن و اجاره 
آپارتمان مسکونی، ٢٢٠ متر

 سه خوابه، کف سراميک
برقی  درب   ،MDF آشپزخانه 

آسانسور، انبارى، کولرآبی
کولرگازى، جکوزى 

٣٧٦٣٩٦٦٢-٣٧٦٣٦٤٩٨
٩٥٢٩٤٨٦٨/ م٠٩١٥١١١٦٨٩٠

فرامرز نوساز
١٨٠متر ٣سال ساخت فول امکانات

 ٢٠+١/٩۵٠ بی واسطه- راد
٠٩٠٣٤٣٥٦٤٣٨ -٣٧٦٤٧١١٦

٩٥٢٤١٤٩٩/ د

 فرامرز عباس� 
صفر  ٣خوابه  ١٧٠متر-  آپارتمان   
فول امکانات ١۶۵م رهن، بی واسطه
٣٦٠٥٧٨٠٨-٣٦٠٩٦٧٠٥ 

٩٥٢٩٦٥٩٠/ م

١٨٥ متر - فول فول
بلوار حافظ، تک واحدى، صفر 

١۵٠م رهن قابل تبدیل
٠٩٣٩٧٢٩٠٠٢٤

٩٥٢٩٥٦٧٦/ ف

الدن ٤٢ 
١٢٠ متر طبقه ٢ منزل ویالیی ٢ طبقه 
تبدیل قابل  اجاره   ٣٠ رهن  ۴۵م 

٠٩١٥٨١٧٦٥٠٩
٩٥٢٩٥٦٥٤/ ف

احمدآباد- ابوذر
٢۵٠مترى دربست جهت شرکتها و 

موسسات و مراکز آموزشی
٠٩١٥٩١٥١٤٦١ آراميس

٩٥٢٩٤١٦٨/ ق

بلوار جانباز ١۵٠ متر
٣ خواب سراميک mdf نقاشی بسيار 
 + م   ٢٠ زمين  زیر  متر   ۵٠ و  شيک 
٠٩١٥٥٠٣٦٣٩٣ م    ١,٨٠٠

٩٥٢٩٦١٥٦/ ف

احمدآباد 
 ویالیی ٢۵٠مترى لوکس 
دوبلکس ۴۵٠رهن کامل

٩٥٢٩٥٩٣٣/ م ٠٩١٥٧٤١٤١٥٢

٤ راه فرامرز عباس�
دفتر کار لوکس تجارى با پارکينگ

٧٠ متر-مبله - فول
٠٩١٥٥٠٨٤٤٣٤

٩٥٢٩٤٧٠٢/ ق

سلمان فارس� - رهن 3امل
 ٩٠ دائم+  تجارى  مغازه  متر   ١۵٠
موقعيت بهترین  در  صفر  پایين  متر 

 ٠٩١٥٠٧٠١٠٠٩ َملک
٩٥٢٩٦٥٣٥/ ف

 مطب د3تر جهت اجاره
١۵٠متر حاشيه شاهد

جنب داروخانه
٩٥٢٩٤٢٠٦/ ق ٠٩٣٣٨٣٠٩٣٣٠

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

٠٩٠٢٦٦٢٠٠٢٠می شود  
٩٥٢٩٣٥٤٢/ ف

هاشميه 
فست فود در حال کار واگذار

 می شود بدون واسطه
٩٥٢٩٤٧٥٥/ پ٠٩١٥٥١١٧١٢٩

خيام شمال� 
٢ واحد ١٠٠ و ١٣٠ مترى با تمام 

امکانات ٠٩١٥٣١٤٦١٤٣
٠٩١٥٣١٠٨٤٣٣

٩٥٢٨٠٩٣٦/ ف

دستغيب ١٢ و ١٤
رهن و اجاره یک واحد ٧۵ مترى جهت 
دفترکار و شرکت ۵ م + ١/٢٠٠ م

٩٥٢٩٥٨٣٠/ ل٠٩١٥٥١٥٤٧٨٠

حاشيه بلوار استقالل
�ز�رزمين ٣٠٠متر

٣٧٦٢٨٤٥٨ با امکانات کامل
٩٥٢٩٤٨٩٢/ ف٠٩٣٥٦٥٤٤٤٢٢ 

معلم
مغازه ۵۴ مترى کافی شاپ 

در حال کار رهن و اجاره
٠٩١٥٤٢٣٨٠٤١

٩٥٢٩٦٣٣٣/ ف

مل= آباد- خيام ٣-دربست
تجارى موقت ۴۵٠متر هفت اتاق در 

٢طبقه پارکت سراميک -۶م اجاره
٠٩٣٦٨٤٩٦٣٢٧

٩٥٢٨٩٠٧٤/ پ

 مغازه تجار� ٧٠متر� با ٧٠متر
 زیرزمين مستقل و درب جدا به رهن 
و اجاره داده می شود گازشرقی نبش 

 ٠٩١٥٥٠٥١٤٢٨مقداد ١۴ 
٩٥٢٩١٩٣٩/ آ

قابل توجه 
پزشLان محترم

مجموعه ۶ واحدى و ۵٠متر 
تجارى،حاشيه هاشميه

به رهن و اجاره داده می شود
ناصرى ٠٩١٥٣٠٤٢٨٠٩ 

٣٨٨٤٥٠٠٠
٩٥٢٩١٧١٣/ پ

همBL با دسترس� اختصاص�
بلوار قاضی طباطبایی مناسب  به   
آموزشگاه  مطب،  کار،  دفتر  جهت 

٠٩١٢١٧٩٢٤٥١و... 
٩٥٢٩٦٠٦٢/ م

حاشيه 
مل= آباد

مغازه تجارى ٣۵٠ متر 
موقعيت عالی 

بی واسطه 
٠٩١٥٢٥٨١٠١٠فرمانيه 

٩٥٢٩٦٥٧٢/ ب

امالt مشهد

رهن و اجاره آپارتمان
تا ٧٩ متر

رهن و اجاره خانه

 tرهن و اجاره امال
�تجار� وادار

tمشاور�ن امال

مشار3ت در ساخت
(نياز به زمين)

مشار3ت در ساخت
(نياز به سرما�ه)

رهن و اجاره آپارتمان
٨٠ تا ١١٩ متر

 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


