
دوشنبه ١٣ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٨
٣٧

پيروز� - جام عسل
١٠۵ متر، ٢خواب طبقه اول فول

٠٩٣٨٩٤٣٦٩٥٥
٩٥٢٩٦٦٩٠/ ف

مطهر� جنوب� 
یک واحد آپارتمان ٩٠ متر یک خواب 
موکت اپن آیفون تصویرى ٣ م ٧۵٠ 

٠٩٣٨٢٣٩٧٩٢٠
٩٥٢٩٧٦٠٧/ ف

حاشيه حجاب
 ١٣٠مترکنارفضاى سبز٣٢متر انبارى 

طبقه٣خوش نقشه نورگيرعالی
 ۴۵٠٩٣٥٥٨٣٣٣٠٥م رهن

٩٥٢٩٢٦٢٩/ ق

شاهد ١٠ 
٨٠ متر ٢ خواب ، طبقه دوم 
بدون آسانسور ۴٠ م رهن

٠٩٣٦٣٤٨١٧٠٠
٩٥٢٩٧٢٠٩/ ل

 فرامرز- رسالت-آپارتمان 
 ٨٠مترى، سراميک، MDF، آسانسور
 طبقه دوم-٣۵م+۶٠٠ بيواسطه 
٣٦٠٥٧٨٠٨-٣٦٠٩٦٧٠٥ 

٩٥٢٩٦٥٩١/ م

سامانيه
٨٠متر،٢خواب

بدون مالک،٢۴م+۴٠٠
٩٥٢٩٧٣٠١/ پ٣٨٨٣١٨٦٨

�سناباد٩٠متر
۴ سال ساخت ، بسيارتميز

پارکينگ،امکانات کامل۵٠م رهن
٠٩١٥١٢٣٧٠١٧

٩٥٢٩٧٢٢٠/ خ

مالMين و مستاجر�ن گرام�
الهيه-فالحی رهن و اجاره در یک روز

زینلی ٣٥٢١٠٣٣٢
٩٥١٧١٦٤٨/ ق٠٩٣٥٣٦٨٦٨٦٦

�مسMون� اجاره ا
 + ٤ م رهن

دو خواب همکف ١٠٠ مترى+ 
۵٠ متر حياط+ ۵٠ متر زیر زمين 
، اپن ، کف پوش، فاقد پارکينگ ، 
حاشيه ميدان دیدگاه لشکر جنب 

نانوایی ماشينی پالک ۵٨
 ٠٩١٥٣١٧٠٥٧٧

٩٥٢٩٦٣٩٠/ ف٣٨٥١٤٥١٥

هاشميه،  ١١٨متر
خوش نقشه، نور عالی، پارکت

کاغذ، فول،۴٠م-٨٠٠ 
بی واسطه   ٠٩١٩٦٣٠٨٩٧٣

٩٥٢٩٧٨٥٢/ ق

سيدرض� ٣٣
١٢٢ متر ١۵م رهن 

+ ١,۵٠٠م اجاره
٠٩١٥١٢٥٣٥٩٩

٩٥٢٩٧٦٩٦/ ف

١٣٠ متر ٢ خواب 
اپن کف موکت نقاشی شده بدون 

پارکينگ معلم ١٢، ١٠م ١م 
٣٦٠٩٢١١٦

٩٥٢٩٧٠٢٣/ ف

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

٠٩١٥٥٠٨٧٨٦٤
٩٥٢٩٥١٠٩/ پ

 BMالدن٢١ طبقه هم
(mdf) سراميک، نقاشی، فلزطرح

١خواب،١٠م رهن ۶٠٠ اجاره
٠٩١٥٩١٥٢٥٥٠

٩٥٢٩٧٥٣٨/ ق

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

٠٩١٥٨٦٣٦٠٢٠
٩٥٢٩٥٣٣٨/ ف

تخت� نبش صاحب الزمان ٤
 MDF ١٣٠ متر ٢ خواب سراميک
تازه نقاشی جکوزى پارکينگ انبارى 

٠٩١٥٨٥٩٧٦٦٦
٩٥٢٩٧٢٨٥/ پ

حاشيه بلوار سجاد 
�اسمن ٢ 

زمين دو کله 
آپارتمان ۴ خوابه

 ٢٢٠ متر بازسازى شده 
مجتمع ٣ واحدى، طبقه 

سوم، دو پارکينگ شخصی 
بدون مزاحمت، پکيج، کولر 
آبی، کف سراميک اتاق ها 
موکت، کابينت هاى گلس 
فرتوکار، گاز روکار، هود 
دیجيتال، پنجره دو جداره

 رهن ١٠ ميليون
 اجاره ٣,٨ ميليون 

مالک: ٠٩١٥١٠٩٥٢٤٩
٩٥٢٩٦٦٩٧/ ر

فرهنگ سروش 
١٥٠متر فول

٣٠م رهن ١,٧٠٠ بی واسطه
٩٥٢٩٧٨١٠/ ق٠٩١٥٩١٦٥٠١٢

٣�رضو
١۶٠متر ٣خواب خوش نقشه فول

 ١٠٠رهن+۵٠٠  اجاره
بی واسطه ٠٩١٥٣٢٢٤٠٠١

٩٥٢٩٤٧١٣/ ق

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

سراميک ، هایگلس ، لطفا بدون واسطه
٠٩٣٥٢٩٨٧٠٢١

٩٥٢٩٢٧١٤/ ل

فرامرز -طبقه اول
١٩٠متر فول امکانات ۵٠م+
١,٢٠٠ اجاره- بدون واسطه

٣٦٠٤٢٠٣٠-٠٩١٥٦٠٠١٨٧٥
٩٥٢٩٧١١٣/ ق

ا3از�ون احمدآباد- بلوار بعثت 
١۵٠ متر -٢ خوابه - طبقه دوم  

١٠٠ م رهن - قابل تبدیل
٠٩٣٥٨٥٤٤٣٧٧

٩٥٢٩٦٤٣٥/ ف

مل< آباد-لو3س
١٧٠ متر ،سه خواب 

فول، رهن کامل 
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٢ َملک

٩٥٢٩٧٩٢٠/ ف

نبش هاشميه ٢٨٫٤ طبقه ٢ 
١۵٠ متر ٣ طرف نورگير بسيار 
تميز ٣ خواب ١٠م+ ١,۶٠٠م

٠٩١٥٣٠٧١٩٠٦
٩٥٢٩٧٠٤٧/ ف

٩٥٢٩٦٦٣٧/ م

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

٣٨٨٢٤٠٩٠

امامت ١٣ 
١۵٠ متر ١٠م رهن
+ ١,٢٠٠م اجاره 

٠٩١٥٧٨١٩٥٠٧
٩٥٢٩٧٠٢٧/ ف

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

    ٠٩١٥٣١٥٦٤٦٧آسانسور 
٩٥٢٩٢٦٢٧/ م

دانشجو ٢٧ 
١٧٠ متر، طبقه پنجم، صفر، ٢۵ م+ 

١,۵٠٠ م ٠٩١٥٨٧٠٩٣٧٩
٩٥٢٩٧٧٤٢/ ف

طالب
 شيخ صدوق ١٣
منزل ویالیی جنوبی در 

دوطبقه مجزا 
با تمام امکانات صفر

 ۶٠ م رهن+ ٣٠٠ اجاره
٠٩١٥٥١٥٠٥٧٠

٩٥٢٨٧٨٩٢/ ف

خيابان جهانبان� 
�زمين خال� اجاره ا

به مساحت ۴٠٠ متر در 
مرکز خدمات پزشکی جهت 
پارکينگ یا کارواش واگذار 

می گردد 
٠٩٣٨٠٣١٣٣٥١

٩٥٢٩٧٣٨١/ ف

و�ال�� دربست 
در دو طبقه ٩٠ مترى بازسازى شده 

رهن کامل ٩٠ م کالهدوز ۴٣ 
٩٥٢٩٧٨٦٤/ ر٠٩١٥١١٨٠١٣٤

طبرس� - حاشيه نوغان-٥٠ متر 
�انبار� تجار تجار�- ٢٥٠ متر 

 با بافت سنتی و قدیمی

 

٩٥٢٩٦٩٨٢/ ف٠٩١٥١١١٥٩٤٩

الماس شرق مغازه طبقه ١+ 
با موقعيت اکازیون به رهن و 

اجاره واگذار می شود 
٠٩١٥١١٥٨٦٩٨

٩٥٢٩٧٢٦٩/ ف

هاشميه 
فست فود در حال کار واگذار

 می شود بدون واسطه
٩٥٢٩٤٧٥٥/ پ٠٩١٥٥١١٧١٢٩

اوا�ل هاشميه 
١٨٠٠ متر زمين 

٨٠٠متر زیربنا مناسب 
رستوران تاالر آتليه و... 

بدون واسطه 
٣٨٨٤٦٣٦٠

 ٠٩١٥٠٠٤٤٤٣٤
جاودانی

٩٥٢٩٥٢٧٤/ پ

مغازه نبش صياد ٣٩
١٧ متر با ۵ متر حاشيه واگذار 

می شود
٠٩٣٩٥٨٢٦٠٠٣

٩٥٢٩٧٤٧٧/ ف

زمين
 جهت 3ارواش

به زمين با موقعيت مناسب براى 
کارواش در محدوده وکيل آباد، 

رضا شهر، پيروزى، معلم و ... 
نيازمندیم. 

٣٨٧٩٣٧٧٧
٩٥٢٩٧٢١٣/ ر

٩٥٢٥٣٩٤٥/ ف

مالMين 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

اجاره مغازه 
حاشيه بلوار قرن� 

در مجتمع تجارى
 با امکانات کامل

 و پارکينگ  
 ٠٩٣٦٣٤٤٧٥٥٩
٠٩١٥٤٠٠٤٩١٥

٩٥٢٧١٧٥١/ ف

فور� ، مغازه ١٦ متر
اجاره  و  رهن   ، تميز   ، برقی  درب 
جنب   ، دوم  چهارراه   ،  ١٣ امامت 

٠٩٣٦٤١٣٦٣٤٤پالک ٣٩-
٩٥٢٩٧٦٦٤/ ل

 ��< باب مغازه ١٨ متر
جهت شيشه برى با ۵٠ سال 

سابقه - رهن و اجاره 
٩٥٢٩٧٢٥٤/ م٠٩٣٨٠٠٣١٩٢٠ 

توجه 
خيابان بهار چهارراه بيسيم 

بسمت پست مرکزى
 رستوران پيروزى

 (ریخته گر زاده و پسران قدیم )
 آماده جهت اجاره
٣٨٥٩٨١٠٨

٩٥٢٩٧٥٠٣/ ف

رهن 3امل �ا رهن و اجاره 

 BMبازار رضا- هم 

٠٩٣٨٧٥٢٢٠٢٨
٩٥٢٩٧٥٥٧/ م

 �حاشيه پيروز
١۵ متر تجارى دائم موقعيت عالی 
فول ١٠م+ ٧۵٠ یا ٢٠م+ ۵٠٠

٠٩١٥٧٩١٨٢٧٢
٩٥٢٩٧٧١٣/ ف

حاشيه بلوار استقالل
 �آپارتمان ها� ١١٠متر

٣٧٦٢٨٤٥٨ با امکانات کامل
٩٥٢٩٤٨٨٨/ ف٠٩٣٥٦٥٤٤٤٢٢

 ٥٠ tفلسطين ١٩، پال
مغازه تجارى ۵٣ متر 
٠٩١٥١١٥٣٦٦٣

٩٥٢٩٦٦٤٤/ ف

حاشيه سجاد 
مجتمع پزشکان ٧٠ متر فول 
رهن کامل مطب یا دفتر کار 

٩٥٢٩٧٧١٥/ ر٠٩١٥١١٠٩٨٩١

3وهسنگ� ١٧ ز�رزمين 
با درب مستقل ١٠٠ متر مناسب جهت 
رهن  ۶۵م  و...  آرایشگاه  دفترکار 

٠٩١٥١٠٣٧٠٠٢کامل 
٩٥٢٩٧٧٣٩/ ف

حاشيه سجاد 
روبرو� خيابان ميالد 

١۴٠ متر همکف 
پنج اتاق، مناسب 

جهت دفتر کار، وکالت 
داروخانه، کلينيک 

مطب و غيره 
عرض ملک ١٠ متر

 رهن ۴٠ م اجاره ۶ م 
مالک : ٠٩١٥١٠٩٥٢٤٩

٩٥٢٩٦٦٩٤/ ر

 �٤٢ متر تجار
معلم ٧٢ ، سنگ، سرویس، بالکن 

(دادگر) رهن و اجاره 
٩٥٢٩٢٥٦١/ م٠٩١٥٩٢٥٩٢١٩

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

مطهر� جنوب� ٢٦
پالک ٨ واحد ٧٠ مترى جهت انبار 

یا دفتر کار رهن واجاره
٣٧٢٩٤١٠٦-٠٩٣٦٣٧٣٩٨٦٣

٩٥٢٩٦٦٥٠/ ف

 دفتر 3ار
 در حاشيه بهار 

 چهارراه استاندارى
 جنب قنادى الله پالک ١٨١ 

با کليه امکانات در مرکز شهر 
(براى شرکت یا کارگاه )
 به اجاره داده می شود 
٠٩١٥٥٠٣٨٥٤٣ 

٩٥٢٩٧٦٥٥/ م

رهن و اجاره 
٢١متر مغازه تجارى

 واقع در نبش اماميه ۴٩ 
٩٥٢٩٢٤٧٢/ ف٠٩١٥١٢٥٧٢٩٢

٩٥٢٩٣٢٩٠/ م

ابتدا� 3الهدوز ٧ 
 مغازه ١٥٥ متر� تجار� دو طبقه

عاقبتی ٠٩١٥٥١٠٥٠٩٠ 

��< باب مغازه تجار
� �ا غير تجار

جهت کار آژانس تاکسی تلفنی 
نيازمندیم. ٠٩٣٧٩٦٢٤٢٤٥

٩٥٢٩٧٣٩٥/ ر

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

 ميدان فهميده نيازمندیم 
٠٩١٢٥٧١٨٦٨٩

٩٥٢٦٩٣٣٣/ ط

رستوران و فست فود 
شي< با تجهيزات

۴٠٠متر با فضاى پارکينگ 
و دید ایده آل جنب حاشيه 

پيروزى و فضاى سبز 
رهن کامل

٠٩١٥٩١٤٥٨٥٤
٩٥٢٩٤٣٧٠/ م

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

٠٩٠٢٦٦٢٠٠٢٠می شود  
٩٥٢٩٣٥٤٢/ ف

مغازه در بازار فردوس� ٢ 
در طالب

 به رهن و اجاره واگذار ميشود
٠٩٣٧٣١٢٤٢٩٧

٩٥٢٩٧٣٧٥/ ق

٩٥٢٩٥٥٦٢/ ب

 � تقاطع فMور� و صيادشيراز
 واگذارى قسمتی از فضاى مطب 

به صورت رهن و اجاره 
٠٩١٥٣٥٩٤٥٠٤

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

٠٩١٥١١٨٢٥٧٥نيازمندیم.
٩٥٢٩٢٤٤٣/ د

 طرقبه 
 اجاره - بلند مدت زیر زمين 
١٠٠٠- هزار متر تجارى 

مقابل بانک پونه 
٠٩١٥٨٠٨٥٩٠٧ 

٩٥٢٩٣٠٥٠/ م

 �مل�M- تجار
در طبقه زیرین شهر شب

 بلوار سجاد- رهن و اجاره 
٩٥٢٩٠٣٠٦/ م٠٩١٥١١١٥٠٥٤

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

رهن و اجاره
٠٩٣٠١٩٣٦٣٤٠

٩٥٢٩٥٢٥٠/ ف

3وهسنگ�٥٦٠متر 
جهت رستوران، باشگاه

کلينيک پزشکی، فست فود
٠٩١٥٨١٣٢٣١١ راد

٩٥٢٩٦٧٩٦/ ق

حاشيه الدن
٣٣ متر مغازه ۵×٧ تجارى موقت 

١٠ م + ١,٢٠٠ م 
٠٩٣٣٩٤٥١٠٣٠

٩٥٢٩٥٢٤٣/ ف

�حاشيه نواب صفو
۵٠ متر تجارى

 در ٢ طبقه آب و برق ٣ فاز
٩٥٢٩٧٧٢٧/ ف٠٩٣٧٩٣٧٤٥٢٧ 

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

عباس زاده ٠٩١٥٩٠٤٣٠٢٥
٩٥٢٩٣٦٥٥/ پ

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

٠٩١٥٣٢٣٥٨٠٠
٩٥٢٧٧٦٠١/ ق

آشپزخانه با بيش از ٢٢ سال
بلوار  حاشيه  در  واقع  سابقه 
تجارى مصلی به رهن واجاره داده 

٠٩٣٦٧٨٦٤٢٢٧می شود
٩٥٢٩٧٣٦٥/ ف

شاند�ز 
باغ ویالى اجاره اى مجهز به مجموعه 

آبی سرپوشيده استخر آب گرم 
٩٥٢٥٦٢٧٦/ پو جکوزى   ٠٩١٥٥٠٦٨٢٤٨

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

٩٥٢٧٤٣٤٥/ پ٠٩١٥١١٠١٧٦٣

٩٥٢٩٠٢٨٣/ پ

و�ال لو3س - شاند�ز 
مبلمان کامل  

اجاره روزانه و هفتگی 
٠٩٣٩١١٠٦٤٢٠

٩٥٢٧٦٠٩٢/ م

 سه راه فردوس� 
 باغ اجاره اى با تمام امکانات 

استخر، روزانه، هفتگی
زرگرانی ٠٩١٥٣١٥٣٣٧٨ 

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

٠٩١٥٧١٥٨١٠٠-٣٥٤٢٠٤٦٢
٩٥٢٩٥٢٧٧/ ف

سالن تميز
٨٠٠متر سوله ١٢٠ادارى دوخط 

تلفن برق و گاز صنعتی خيابان
رسالت    ٠٩١٥١١٥٥٨٣٦

٩٥٢٩٧٨٤٩/ ق

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

 ٣٦٥١٧٦٥٦
٠٩١٥٥١٥٢٤٦٣

٩٥٠٨٤٥٤٠/ ف

رهن و اجاره 3ارگاه 
صنعت� در طرقبه  

٠٩١٥٩٩٢٥٦٢٦
٩٥٢٩٦٣٧٣/ ر

 3ارآفر�ن
 مرکز معامالت کارخانجات

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

٩٥١٠٨٣٣١/ مهاشمی

 �به �< واحد مرغدار
جهت پرورش نيازمندیم در 
حومه مشهد   ٣٢١٥٢٨١٥

٠٩١٥٥٥٩٢٨٣٥
٩٥٢٩٧٧٠٧/ ف

٩٥٢٩٤٥٨٥/ پ

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

٠٩١٥٥١١٣٧٧٧

سالن - سوله - انبار
رهن و اجاره - جاده سنتو

٠٩١٥٢٠٤٠٨٣٤
٠٩١٥٣٠٠٠٨٣٤

٩٥١٧٥٤٦٠/ ف

سوله صنعت� اجاره
امکانات  کليه  با  سوله  متر   ۵٠٠

١۵٠٠ متر محوطه ١٠ م +٢ م 
٠٩١٥١١٥٤١٤٥

٩٥٢٩٧٠٩٢/ ف

٩٥٢٠٠٢١٢/ پ

سوله -سالن -انبار
از ٨٠ متر تا ۴٠٠٠ متر

 ٠٩١٥١١٥٥١١٨
یاسر دادخدایی ٣٦٦٦٥١٥٤

شهرt صنعت� طوس 
فاز کارگاهی ٣٠٠ متر برق

 ١٠٠ آمپر 
٠٩١٥٧١٥٨١٠٠

٩٥٢٩٣٢٢٥/ ف

٩٥٢٩٣٢٢٧/ ف

سالن 
بهداشت�
اجاره اى

٠٩١٥١١٦١٨٧٦

�< 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

٩٥٠٣١١٩٠/ خ

 سالن، سوله ،انبار
درشهرک هاى صنعتی

 و مناطق صنعتی
با٢٠سال تجربه

 ٠٩١٥٥٠١٤٤٨٣
٠٩١٥٧٠١٤٤٨٣

یوسفی

�فروش فور
 �آپارتمان ٥٥ متر
واقع در ابرار٨,٣ 

طبقه اول ، کف سراميک 
امتيازات مستقل با پارکينگ 

وکالت در محضر ۵۵ م
٠٩١٥٥٢٩٠١١٤

٩٥٢٩٠٥٤٧/ ف٣٥٢١٦٨٢٤

رهن و اجاره خانه

اجاره باغ و و�ال

 tرهن و اجاره امال
�تجار� وادار

رهن و اجاره صنعت� و 
�3شاورز

 خر�د و فروش آپارتمان
تا 6٩ متر

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


