
يكشنبه ١٢ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٧
٣٣

محدوده حرم - امت ٣
امکانات  با تمامی  ١١۶ متر آشپزخانه 
و مجوز جهت اجاره ١٠ م +٢,۵٠٠ م

٩٥٢٩٦٤٥٣/ ف٠٩١٥٣٠٥٥٩٩١

 طرقبه 
 اجاره ٢٠ متر مغازه همکف 

مقابل پارک پونه 
٠٩١٥٨٠٨٥٩٠٧ 

٩٥٢٩٣٠٦٢/ م

مل�L تجار� ١٨٥ متر
فلکه آب ضلع جنوبی بازار رضا  
رهن و اجاره        ٠٩١٥٣٥٨٠٠٥٣

٩٥٢٩٥٧٢٧/ د٠٩١٥٧٩٩٠٢٨٨

رهن و اجاره
یک واحد تجارى دائم
 ٩۵ مترى منهاى یک 

با ارتفاع ۴ متر 
حجاب ٧٧ قاسمی دانا ٢

٢م + ۶۵٠
٠٩١٥٩٢٥٦١٤٦ رستمی

٩٥٢٩٦٤٥٥/ ف

٩٥٢٨٣١٤٧/ پ

 ٥٩ �نبش پيروز
یک دربند مغازه با مساحت ٢٠ متر 
تجارى موقت ١٠م رهن ٢ م اجاره 

٠٩١٥١٨٣١٥٢٨

حاشيه خيابان 
امام رضا (ع)

سوئيت آپارتمانی داراى 
١۵ واحد مبله به اجاره 

داده می شود ١٣٠ م اجاره 
براى ١۵ ماه ٩٠ م نقد
٠٩٣٦٢٠٥٨٠٨٤

٩٥٢٩٦١٦٩/ ف

اوا�ل دانش آموز
(حاشيه) مغازه ۶٨ متر

 ٢٠ م + ٣,۶٠٠ م بی واسطه
٩٥٢٩٦١٥٣/ ف  ٠٩٣٥٣٣٧٩٢٧٦

 رهن 3امل٤٨م �ا٤٠م+٢٠٠
 مغازه١۴متر پروما مناسب جهت 

پوشاک و کفش طبقه اول
٩٥٢٩٤٩٦٨/ ق ٠٩٣٣٩٠٣٩٦٦٧

 �دوواحد آپارتمان تجار
 ٣٠مترى واقع در الدن

هر واحد ۵م رهن ۶۵٠اجاره
٩٥٢٩٦٣٣٠/ م ٠٩١٥٣٠٠٦١٠٥

٩٥١٩٢٥٥٦/ ق

 باغ و�ال� شي=
 ویالى مبله،استخر،سونا،جکوزى 
کليه امکانات رفاهی و سرگرمی

٠٩١٥١٥٧٣٠٠٥

٩٥٢٩٣٢٢٧/ ف

سالن 
بهداشت�
اجاره اى

٠٩١٥١١٦١٨٧٦

اجاره �ا فروش
مرغدارى گوشتی و تخمگذار  
اتومات و دستی ، سالن جهت 

گاودارى ، شترمرغ ، بلدرچين  
مرغ بومی ، زمين کشاورزى  
استخر ماهی ، گلخانه ، زمين 

با مجوز مرغدارى و غيره 
در سراسر استان ، مدیریت جليلی
 ٠٩١٥٣٢١٣٨٤٧-٣٦٦٤٣١٢٩

٩٥٢٩٢٨١٨/ ل٠٩١٥٦١٦١٢٠٠

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

٠٩١٥٧١٥٨١٠٠-٣٥٤٢٠٤٦٢
٩٥٢٩٥٢٧٧/ ف

٩٥١٤٣٦٣٥/ خ

 سالن، سوله ،انبار
درشهرک هاى صنعتی

 و مناطق صنعتی
با٢٠سال تجربه

 ٠٩١٥٥٠١٤٤٨٣
یوسفی٠٩١٥٧٠١٤٤٨٣

٩٥١٧٢٧٥٦/ ق

قاسم آباد،فالح�١٦
۵۵مترنوساز فول بی نظير

٢۵رهن+٢۵هنگام سند+٧٠نقد
٣٥٢١٩٨٦٤-٠٩١٩٥٩١٨٩٥٨

٦٧ متر 
آماده تحویل 
١٠٠ م نقد 

۶٠م وام مسکن
الباقی با اقساط 

٢۴ ماه
بلوار وحدت 

نزدیک حرم مطهر
٣٨٠٨٣٦١٣

٩٥٢٨٦٣٢٨/ ق

هاشميه ٨٥ 
۵۵ متر ١ خواب، طبقه ٣- ٩١ م 

نقد + ١۴م وام -بی واسطه
٩٥٢٩٦٢٥٥/ پ٠٩١٥٢١٦٣٢٦٧

شهيد 3ر�م� 
۵۵متر، طبقه اول ۵٨م 

٩٥٢٩١١٠٣/ ف٠٩٣٩٩٢٦٩٦٣٤

مال=  ميليون   ٢٢ با   )
آپارتمان سنددار شو�د ) 

۵٠ مترى - همکف 
 فاز یک خانه سازى 

قاسم آباد
 ۴٠ م وام مسکن

 +١۵ م رهن +٢٢ م نقد

٠٩١٥٥٠٨٨٢٥٤
٩٥٢٩١١٨٤/ ف

فروش فور� آپارتمان 
جوار  در  نخورده  کليد  مترى   ۵۵
وحدت  بين  ریحانه  مجتمع  حرم 

١٧٠٩١٨٣٦١٣٧١٣ و ١٩ 
٩٥٢٩٥٨٩٠/ ف

قاسم آباد 
٧۵متر، طبقه چهارم، شيک، ١١٠م 

کاوش ٠٩١٥٨٢٣٠٨٢٥
٩٥٢٨٥٤٤٩/ ف

قاسم آباد
آپارتمان شما را نقدا خریداریم.
٠٩١٥٣٠٦٩٧٣٣-٣٦٦٢٠٨٨٥

٩٥٢٧٢٧٦٩/ پ

٩٥٢٩٦٢٣٩/ ط

�فروش فور
آزادى ١٠٧- گلریز١-٣واحدى،صفر 

٧۵مترى وکالتی.فی۵٩م هرواحد
٠٩١٥١١٥٦٧٦٣-٣٢٧١٠٩٠١

حساب�- شر�عت� 
٧۵مترى طبقه دوم ،١٣٣م 

کاوش ٠٩١٥٨٢٣٠٨٢٥
٩٥٢٨٥٤٢٦/ ف

٧٢متر اقدسيه٣ 
۶ واحدى ۴١م نقد+ ٢۵م رهن 

+۵٠ م وام
٠٩٣٠٩١٩٥٨٠١ بيواسطه

٩٥٢٩٥٨٣١/ ق

اقبال 
طبقه ٢، ٧۵ متر سراميک 

MDF- ١۵۵م 
٩٥٢٩٦٤١٣/ ف٠٩١٥٤٠٠١٢٣٧

قاسم آباد 
آپارتمان شما را نقدا خریداریم

٢-٣٥٢٣٤٤٤١    آتيه
٩٥٢٧٠٢٧٧/ ف

قاسم آباد حجاب
٧٥ متر� طبقه ٢

بسيار شيک روبه آفتاب ٧۵ م نقد 
+۴۵ م وام٠٩١٠٥٦٥١٠٠٦

٩٥٢٨٦٤٩٧/ ف

٩٥١٢٨٦٨٢/ ق

قاسم آباد
آپارتمان نقدا خریداریم

٠٩٣٥٥٨٣٣٣٠٥-٣٦٦٣١١٠٢

اند�شه
مجتمع آفتاب نوساز
٧٩مترطبقه۴

فول امکانات 
١٠۴نقد+٢۵وام٧%

٩٥١٨٤٥١٥/ ق٠٩١٥١٠٤٥٢٥٥

نزد�= حرم و خيابان امام رضا
خرید و فروش آپارتمان

١و٢و٣ خواب
شجاعی ٣٨٥٣٣٠٩٠

٩٥٢٨٢٦٤٠/م

 ١٧شهر�ور- مقابل پروژه رشد
 ٧٢متر، همکف، دوخوابه، پکيج

 گاز روميزى، درب برقی، فول،١٩٠م
٩٥٢٩٥٧١٤/ م ٠٩١٥٣١٧١٣٣٠

معلم ٦٣
٧۵مترى سراميک MDF ١۵٠م 
٠٩١٥٨٠٠٤٤٦٢-٣٨٩١٦٤٣٤

٩٥٢٩٠٢٦٣/ ف

حاشيه صارم� 
٧٣ متر + ١۴٠ متر

 حياط اختصاصی- فی ٢٧۵ م
٩٥٢٩٦٤٤٠/ پراد ٣٨٨٤٢٦٧٤

هاشميه ٨٥
٧۵ متر ٢ خواب، همکف ،مجتمع  

١٠٠ م نقدى + ۴۵م وام بی واسطه 
٩٥٢٩٦٢٧١/ پ٠٩١٥٢١٦٣٢٦٧

ا�تدا� الهيه
یک واحد آپارتمان ٧۶ متر 

سراميک MDF - ٩ سال ساخت
٩٥٢٩٦٠٠٠/ ف٠٩١٥٨١١٧٨٩٢

3وثر شمال� ٢٦
١٢٢متر ٣ خواب کم واحد.طبقه ٣ 
١١سال ساخت بازسازى،فی ٢٧٠م
٠٩١٥٣١٥٢٣٠٠

٩٥٢٩٤١٩٢/ پ

الهيه،مجيد�ه
آپارتمان الهيه٢، ٧۵مترى١١۵م
آپارتمان مجيدیه،٧٠مترى١١٣م
آپارتمان رحمانيه،٨۵مترى١۵٠م

سندآزاد،وام دار
فروش فورى 

تعدادى آپارتمان زیرقيمت 
بی واسطه

٠٩٣٠٠٩٨١٢٥٦
٩٥٢٤٧١٩٧/ ق

قاسم آباد تقاطع اماميه و
حساب�-٧٥متر� طبقه ٢٫٥
٢۵ م نقد +٢٢ م رهن +۶٠ م وام

٩٥٢٨٦٤٨٢/ ف٠٩١٥٢٠٢٨٥٠٠

گلبهار
مسکن مهر خریدو فروش در 
سریعترین وقت به دلخواه  

ساالرى ٠٩١٥٩١٠٧٧٣٧
٩٥٢٩١٠٥٧/ ف

حاشيه فالح� ٣٩
واحد ٧۵ مترى آماده تحویل 
ادارى مسکونی فی ١٠٠م ت

٩٥٢٩٤٤٩٥/ پ٠٩١٥٥٠٩٤٩٥٨

٧٩ متر
٢ خواب

بلوار وحدت
٩٠ م نقد 

الباقی در٣٠قسط
۶ ميليون تومانی 

٣٨٠٨٣٦١٣
٩٥٢٨٦٣١٩/ ق

مجيد�ه- استثنا�� 
آپارتمان ٨۵ و ٩۵و ١٠٠مترى 

آماده - فول امکانات 
٠٩١٥٥٥٩٩٥٠٥-٣٥٣١٧٠٠٣

٩٥٠٩٠٥٩٩/ ف

مجتمع خليج فارس 
٨٠ مترى، فول امکانات، فی ١١۶ 
م (داراى ١٩ م وام اقساط ٢٣٠ 

٠٩١٥٦٦٠٤١٥٣هزار)  
٩٥٢٩٤٠٤٩/ ف

فروش آپارتمان 
٨۵ مترى با تمام امکانات

 طبقه اول- ابتداى اندیشه 
٠٩١٥٥٥٩٧٠٣٤-٣٦٦٢٩٢٩٩

٩٥٢٩٦٠٨٦/ م

حجاب ٨٠ متر
کف سراميک MDF ۵٠م نقد + 

٢۵م رهن + الباقی وام
٠٩٣٩٧١٠٢٣٩٨

٩٥٢٩٥٩٧٩/ ف

آپارتمان 
نزدیک  ١٠واحدى  ٢خواب  ٨٠مترى 
خودرو  با  معاوضه  یا  ١٠۵م  فی  حرم 

٩٥٢٩٣٤٠٥/ ف٠٩٠١٧٦٠٩٩٣٤

خانه فروش� در مجتمع مشهد 
کوثر گلبهار - طبقه اول، ٨۵ مترى، 
٢خواب، کف سراميک، ۴٧ تومان / 

تخفيف ٠٩١٥٩٠٠٤٧٢٧
٩٥٢٩٦٣٧٠/ ر

صياد 
٨۵ متر، اول، هاى گالس،

 ٢ خواب، ١١٠ م نقد+ ١۴ م 
وام + (٢۶ رهن+ ٢٠٠ اجاره) 

بی واسطه 

٠٩١٥١١٧١٧٥١
٩٥٢٩٠٨٩٣/ ف

٨٥متر الهيه مجيد�ه٣ 
صفر، فول ٩١م نقد+٣٠م رهن 

+۴٠م وام
٠٩٣٠٩١٩٥٨٠١ بيواسطه

٩٥٢٩٥٨٢٣/ ق

احمدآباد 
بلوار رضا

٨٧ متر سه واحدى طبقه سوم 
بدون آسانسور داراى پارکينگ و 
انبارى، بازسازى شده کامل، تميز 

فی ٢٧٠م
٠٩١٥٣٠١١٣٦٦
٠٩١٥٩٠٤٧٦٣٦

٩٥٢٩٢٩٩٢/ ف

نقدًا خر�دار�م
آپارتمان شما را در محدوده 

صياد، هفت تير ،اقبال
 الدن، حافظيه ،آب و برق 

فارغ التحصيالن،دندان پزشکان 
وکيل آباد ،پيروزى 

٠٩١٥٣١٥٢٣٠٣
٩٥٢٢٨٧٣٦/ پ

آبLوه- تLتم 
٨۴ متر، طبقه ١، خوش نقشه و شيک 

تابان ٣٧٢٩٨٦٩٤
٩٥٢٩٦٢٤٥/ م٠٩١٥٣١٥٢٠٤٧

پا�دار� ٧- ٨٠ متر 
آسانسور  با   ۴ طبقه  ششدانگ  سند 
فی  بزرگ  محوطه  پارکينگ  انبارى 

١٧۵٠٩١٥١٢٣٦٩٠٤م
٩٥٢٩١٥٤٠/ ف

آپارتمان فروش�
٨٧ مترى برج زمرد طبقه ۴ 

فول امکانات 
زیرقيمت کارشناسی 

شرایط ویژه بلوار نماز، نماز ۴٧ 
روبروى آپارتمانهاى نيایش

٠٩١٥٥١٨٣٦٦٨
٩٥٢٩٠١٩٣/ ف

قاسم آباد 
۶٢متر                               ٩٠م
٧۵متر                           ١٠٠م
٧۵متر     ١١٠نقد+٣٠وام
٧۵متر                              ٩۵م
٧۵متر                          ١٢۵م
٧۵متر بازسازى         ١۴٠م
٧٧متر باآسانسور    ١۴٣م
٨۵متر    ١٢۵نقد+٢۵وام
٨۵متر                           ١۴٠م
٩٣متر فول                  ١٨۶م
٩۴متر                           ١۴۵م
١٠٠متر                       ١٧۵م
١٠۵متر فول             ٢٠٠م
١٣۵متر فول             ٢٧٠م

موارد مشابه،وام دار موجود است 
آپارتمان شما را نقدا خریداریم

نبش حسابی١٩هدیش
٠٩١٩٨٤٠٢٦٤٠ 
٠٩٣٧٠٥١٧٨٦٢

٩٥٢٧٥٤٣٥/ ق٣٥٢٣٤١٨٥

٨٦ متر
٢خواب

آماده تحویل
نزدیک حرم مطهر

١٩٩ م نقد 
الباقی در٢۴ ماه

اقساط 
٣٨٠٨٣٦١٣

٩٥٢٨٦٣٢٥/ ق

�شهيد ستار� ١٢- ٨٣متر
سراميک MDF طبقه۵ کاغذ اسپيلت 
تراس نورگير عالی پارکينگ بی واسطه 

٠٩١٢٨١٨٠٨٦٥فی ١٨٨م
٩٥٢٩٦٤٩٧/ ف

هفت تير-٨٥متر
طبقه دوم،سراميک،MDF ،کاغذ 
شيک و لوکس،فی١٩٠،بی واسطه
٠٩١٥٥١٠٧٤٢٣

٩٥٢٩٣١٥٨/ پ

صياد ٣٤ نوساز- ١٠٠ ،٨٧ 
و ٨۵ مترى مجموعه ٢٢ واحدى 
مترى ٢,٩٠٠  ٠٩١٥١٥٩٣١٨٧

٠٩١٥١٢٤٨٤٧٨
٩٥٢٦٠٩٢٧/ ف

خر�د و فروش آپارتمان
فورى 

الهيه-مجيدیه-فالحی
زینلی ٠٩٣٥٣٦٨٦٨٦٦

٩٥١٧١٦٨٦/ ق

 �صيادشيراز
٨٢ مترى- فول امکانات - صفر
 ٢ خواب ٢٣٠ م بدون واسطه 

٠٩١٥٤٠٥٠٢٣٦نورى 
٩٥٢٩٦٥٤٩/ ب

توس٥٣- وليعصر٣
فروش یا معاوضه 

آپارتمان جنوبی،طبقه اول
٨٠متر، یک خواب،تراس

خوش نقشه و شيک،تازه ساز
سند وکالتی-قولنامه اى

٠٩١٥١٢٣٥٥١٩
٩٥٢٩٦٠٨٥/ پ

دانشجو
٨۵مترى فول شيک خوش نقشه 

بی واسطه ٢٣۵م
٠٩١٥٢٠٢٥٥٤٦

٩٥٢٩٦١٩٢/ ق

سيد� قائم٢٢-٨٠متر
حاشيه١٠متر، پارکينگ، آسانسور 

وکالتی، هایگالس ، لوکس
٩٥٢٩١١١٣/ خ٠٩١٥٥٠٧٢٨٥٩

٩٥٢٦١٩١٤/ ف

آپارتمان و منزل و�ال�� 
شما را در محدوده ابوطالب، 
عبدالمطلب و کریمی خریداریم
ریحانی  ٠٩١٥٩٧٥١٠١٩

 فرامرز عباس� 
 آپارتمان ٨۵مترى فول امکانات 

فی  واسطه  بی  واحدى  تک  صفر، 
 ٣٧٠٠٩١٥٣٥٩٠٠٧٦م

٩٥٢٩٦٥٨٩/ م

فور� ز�رقيمت توس٣٣
 همکف صفرشيک٨۵مترباحياط خلوت

 اختصاصی سراميکMDFفقط۴٩م
٠٩٣٣٤٩٩١٠٦٧ 

٩٥٢٩٣٨٠٢/ ق

دوبلLس ميدان حجاب
٨٠ متر سنددار طبقه ٣ تميز 

٢٠م رهن + ١١ وام + ۵۴ نقد
٠٩١٥٠٨٠٣٩٦٧

٩٥٢٩٦٣٩٣/ ر

3وهسنگ�- بهشت� 
٩٠ متر ٢ سال ساخت طبقه ۴ 
فول امکانات (بدون واسطه) 

٠٩١٥٤١٥٩١٨١
٩٥٢٩٦٤٩١/ ف

٩٥٢٩٢٧٠٥/ پ

مجيد�ه
آپارتمان هاى ٩٠تا ١۴٠مترى با وام 

۶٠م تا ٨٠م،مترى ١/٧٠٠ به باال 
٣٥٣١٥٨٠٥-٠٩٣٨١٨٥٩٨٨٤

الهيه اول رحمانيه
٩٣ الی ١٠٠ درحال ساخت ٨٠م 

نقد+ وام+رهن
٠٩٣٠٩١٩٥٨٠١ بيواسطه

٩٥٢٩٦٢٩٦/ ق

٩٥٢٨٦٤٣٣/ م

صياد ٨
٩٣ متر طبقه ٢ بازسازى کامل خوش 
نقشه و نورگير بدون واسطه ٢٠۵م
٠٩١٥٨١٧٧٥٤٥-٣٨٦٩٢٢٥٢

آپارتمان فروش�  
 جانباز ٧ بين تالش ٩ و ١١ 

سند ششدانگ 
٩٥٢٩٣٥٩٥/ م٠٩١٥٥١٠٨٤٩٦ 

مل= در خيابان امام رضا 
فروش یا معاوضه 

٠٩٣٦٤٧١١٦١٤
٩٥٢٩٣٠٩٦/ ف

شر�عت�
آپارتمان ٩۵ متر فول امکانات

٠٩١٥٥١٠٣٨٢٨
٩٥٢٩٣٨٤٥/ ف

صياد(شهرستان�) 
 MDF ٩٨ متر آسانسور

بی واسطه ١٨٠ م 
٩٥٢٩٠٩٢٩/ ف٠٩١٥٢٤٥٣٥٠٩

فروش �ا معاوضه آپارتمان
در الهيه و حسابی سنددار و 

وکالتی با خودرو یا زمين
٠٩١٥٣٠٨٨٠١٢

٩٥٢٩٦٤٢٤/ ف

معلم
٩٠ متر ، صفر ، تک واحدى ، آسانسور 

خوش نقشه ، بدون واسطه
٠٩١٥٩١٥٩٣٨٣

٩٥٢٩٠٥١٥/ ل

٩٥٢٩٦٥٠١/ ف

٢٧ �احمدآباد رضا

�٩٥ متر
از مجموعه ٣ واحدى

 زمين ٢٣۵ متر فی ٣١٠ م 
٣٨٤٦٠٠٣٠

٠٩١٥١١٥٨٤٠٧

الهيه
فروش آپارتمان هاى ٩٠ تا ١۵٠ 
امکانات  دار،  وام  لوکس،  متر 

٠٩١٥٦٢٢٢٤٢٦فول، صفر  
٩٥١٩٧٠٢٢/ ف

قاسم آباد
  آپارتمان نقدا خر�دار�م

٣٦٢١٠٠٣٠-٠٩١٥٥٠٣٤٦٧٦
٩٥١٧٩٢٤٥/ پ

و3يل آباد
اوایل دانش آموز ٩٠ متر صفر 

فول امکانات
٩٥٢٩٣٠٦٠/ ف٠٩٣٦٧١٧٣٧١١

٩٠ متر� دوخوابه 
با آسانسور طبقه اول ٨ واحدى 

آبکوه- بلوار مجد فی ٢٣۶ م 
٠٩١٥٦٢٥١٦٨١-٣٧٢٩٩٥٣٥

٩٥٢٩٥٠٤٥/ م

اجاره باغ و و�ال

رهن و اجاره صنعت� و 
�3شاورز

 خر�د و فروش آپارتمان
تا 6٩ متر

خر�د و فروش آپارتمان 
٧٠ تا ٧٩ متر

خر�د و فروش آپارتمان
٨٠ تا ٨٩ متر

خر�د و فروش 
آپارتمان ٩٠ تا ٩٩ متر

٩٥٢٦٥٧٤٣/ م


