
سه شنبه ١٤ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٣٩
٣١

امالs برادران
3ارگذار� تخصص� درساخت

نيازمند زمين یا ویالى شما
 جهت مشارکت در ساخت

 قاسم آباد، نبش شاهد٣۶
٣٥٢٣٩٨٩٣

٩٥١٩٧٨٩٦/ ط٠٩١٥٩١٤١٢٨٨

آزاد شهر
امالک کوثر

٠٩١٥٨٩٨١٨٦١
٠٩١٥٥١٦٤٧٨٠
کرمانی ٣٦٠٦٩٠٠٢

٩٥٢٨٣٢٤٧/ پ

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

٩٥١٨٢٩٣٠/ ق

� تهاتر با شهردار
 ۵٠٠ م نقدا

٩٥٢٩٧٥٤٥/ م٠٩٣٧١٣٦٠٠٣٧ 

مسLن پا�تخت
زمين - آپارتمان 

الهيه- سپاد - جاهدشهر
٠٩١٥١١٠٤٩٠٩-٣٥١٣٢٦٩٦

٩٥٢٧٩٧٩٥/ ف

گلبهار 
امالک مهدى (افق )

٠٩١٥٥١٨٥٣٤٣-٣٨٣٢٦٣٦٣
٩٥٢٩٨٢٤٢/ ش

 فروشنده آپارتمان ها� صفر
 فول درقاسم آباد،الهيه،مجيدیه

باحداقل قيمت،امالک ونوس
 ٣٦٢٢٤٢٢٩-٠٩١٥٣١٠٩٦٦٢

٩٥٢٨٨٧٢٧/ ق

٩٥٠٨٢٤٠٤/ ف

مسLن     محمد�ان

اقبا ل 
خرید و فروش یک هفته   

رهن و اجاره ۴٨ ساعته 
 (نبش اقبال ١٧)

٣٥٠٢٢٢١٧-٣٥٠٢٨٤٠٠

٩٥٢٠٢٨٨٥/ پ

مسLن ت= 
باهنر تا اقبال به موارد خرید و 

فروش و رهن اجاره شما نيازمندیم.
٠٩١٥٢٣٠٠٠١٦-             ٣٨٩١٤٣٣٨

امالs الغد�ر 
مشارکت ، خرید و فروش 

رهن و اجاره
 کوهسنگی بهشتی، احمدآباد 

دانشگاه ،امام خمينی 
٠٩١٥٦٤٤٧٥٠٥

٩٥٢٥٣٥٨٢/ پ٣٨٥٣٦٠٩١

مسLن شهروند 
به ما بسپارید- از ما بخواهيد 

وکيل آباد- معلم دانشجو 
٣٨٦٤٠٠٠٤-٠٩١٥٣١١٩٩٩٠

٩٥١٩٠٢٥٩/ ف

٩٥٢٨٢١٦٢/ پ

مسLن غفور�ان 
سریع ترین مرکز خرید 
و فروش و رهن و اجاره 

در منطقه، هاشميه ،وکيل آباد 
نبش هاشميه ٨٩ 

٠٩١٥٤١٠٠٠٤٣
٠٩١٥٣١٠٥٨٦١

٢-٣٨٨٤٧٦٠١

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

وکيل آباد) ٣٨٨٢٨٩٠٧
٩٥٢٦٥٩٣٥/ ف

گلبهار 
امالک آتی

٠٩١٥٥٢٣٨٧٦٧-٣٨٣٢٦١٢٠
٩٥٢٣٩٨٥٩/ ش

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

٩٥٢٩٤٥١٣/ پ

 

به اطالع می رساند آقاى امين 
اسماعيل پور قوچانی مسئول 
دفتر مشاور امالک به شماره 

عضویت ٩٢١۶ به آدرس نبش 
هنرستان و فکورى مشاراليه 

درخواست کناره گيرى از 
شغل خود را دارد لذا از کليه 

متعاملينی که  در دفتر مشاراليه 
مدارکی دارند خواهشمند است 

جهت تسویه حساب حداکثر 
ظرف مدت ٣٠ روز از تاریخ 

نشر آگهی به محل فوق الذکر 
مراجعه و مدارک خود را تحویل 
بگيرند الزم به توضيح است در 

صورت عدم مراجعه در زمان 
فوق و یا عدم اعالم شکایت خود 
از مشاراليه اتحادیه هيچگونه 
مسئوليتی در قبال مشکالت و 

ادعاهاى احتمالی نخواهد داشت
٠٩١٥٥٢٠٤٠٤٥

امالs 3وشا
سناباد،دانشگاه،ابن سينا 

آبکوه،صاحب الزمان،سنایی
٢-٣٨٤٨٧١٢١

٩٥١٩٥٥٤٦/ پ

امالs 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

گلبهار 
امالs ارباب�   

٠٩١٥٩٨١٥٩٧٧-٣٨٣٢٦٦٠٠
٩٥٢٥٥٩٧٧/ ش

امالs �اسين
خریدو فروش- رهن و اجاره 

قاسم آباد
٠٩١٥٥٨٢٨٤١٤-٣٦٦١٦٦٥٤

٩٥٢٨٧٠٥٠/ ق

امالs فردوس� قاسم آباد
خرید- فروش- رهن واجاره

٠٩١٥١١٣٤١٠٥
٣٦٢٢٦٠٥٣-٣٦٢٢٨٦٤٤

٩٥١٩٠٢٠٤/ ق

گلبهار-امالs پاژ  
   ٠٩١٥٤٠٢٥١٢٠

٩٥٢٣٩٨٥٠/ ش٣٨٣٢٤٢٤٢

٩٥٢٩١٥٨٢/ پ

به تعداد� مشاور
sدر زمينه امال  

آشنا به منطقه 
نيازمندیم 

مسکن عابدزاده
٠٩١٥٢٠٤٨٠٢٠

گلبهار 
امالک ابراهيم زاده 

٠٩١٥١٨٢٥٢٥٧-٣٨٣٢٥١٢٨
٩٥٢١٨١٧٥/ ش

٩٥١٩٨٨٣٨/ ف

امامت تا دانشجو
 امالک شهروند ٣٦٠٨٥٨٦٠

 

خاکزادى ٠٩١٥٥٠٥٠٤١٠

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

شما در امور خرید و فروش
٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢-٣٦٠١٢٦٤٦

٩٥٢٩٢٥٢٣/ ل

آزادشهر
سيدرض�،دانش آموز 

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

٠٩١٥٢٤٧٥٣٥٧  
٩٥٢٩١٢٩٧/ ف٣٦٠٦٢٠٤٧  

سوئيت اجاره مبله 3امل 
اجاره ٢۵٠، رهن ۵٠٠ کوثر 

تماس از طریق پيامک 
٠٩٠٣٣٢٩٣٦١٠

٩٥٢٨٠٥٥٦/ ف

٩٥٢٩٨٥٧٨/ ف

بلوار و3يل آباد 
منزل اجاره اى، روزانه، هفتگی

 واقع در باالى شهر با لوازم بسيار لوکس
 ٠٩١٢٨٧٠٩٧٠٠   

 حاشيه و3يل آباد، مجتمع پرد�س
 واحد ٧۵مترى، ٢خواب، 

طبقه دوم- ۵م +٧٠٠ اجاره 
 ٠٩٣٣٢٥٠٥٩٥٨-٣٥٠٢٢٦٩٧

٩٥٢٩٩٠٠٧/ م

٩٥٢٩٧٧٢٩/ ف

٢واحد با قيمت و امLانات مناسب
جهت آقایان ترجيحا به دانشجو 

یا کارمند اجاره داده ميشود
٠٩٣٨٣٥٣٥٧٣٤

صياد ٨
۵٠ متر طبقه ۴ یک خواب ٢۵ متر 

تراس ۵م + ٧۵٠ اجاره  
٠٩١٥٣٠٩٣٠٩٣-٣٨٨٢٣٣٤٢

٩٥٢٩٨٥٦٧/ پ

خوابگاه در مشهد
ویژه دانشجویان

 و فارغ التحصيالن شاغل
٣٢٢٤١٧٩٣-٠٩١٥٧٠٦٤٦٢٢

٩٥٢٩١٥٧٦/ ق

هاشميه ٣٩
طبقه اول، ٨٠ متر، فول امکانات 

رهن و اجاره
٩٥٢٩٨٥٥٠/ ق٠٩٣٧٢٨٤٢٠٥٤

١ خوابه 3امال مبله
و تمامی امکانات دانشگاه ٣ 

نوساز قابل تبدیل
رحيمی    ٠٩٠١١٥٩٣٠١٩

٩٥٢٩٨٧٩٨/ ر

١٠٠ متر مجيد�ه ١٧
صفر فول امکانات طبقه سوم رو 

به آفتاب ۵ م ٩۵٠ اجاره
٩٥٢٩٨٢٨٥/ ق٣٦٦٢٥٤٣٩

اماميه٥٢،  ١٠٨متر
دوخواب، طبقه اول بدون مالک کف موکت 

فی٢۵م رهن کامل+اجاره توافقی
٠٩١٥٥٨٠٥٥٨٢

٩٥٢٩٨٧١٧/ ط

دو خوابه 3امال مبله
و تمامی امکانات دانشگاه ٣ 

نوساز قابل تبدیل
رحيمی    ٠٩٠١١٥٩٣٠١٩

٩٥٢٩٨٧٩٦/ ر

هفت تير١٣
١٠٠متر٢خواب سراميک آسانسور 
٢نبش بدون واسطه ۶۵+١٠٠یا ۵+
١,٢       ٠٩١٠٥٥٠٥١٩٧۵٠

٩٥٢٩٨٢٠٢/ ق

 � احمد آباد ١١٠ متر
پکيج،   ،MDF اول،  طبقه  خواب،   ٢  
 + ١۵م  تخليه،  سراميک،  تصویرى، 

 ١,۶٠٠٠٩٣٨٤٣٨٣٠٠٨م
٩٥٢٩٨٧٤٣/ م

سامانيه
٨٠متر طبقه٣ 

١۵م+٩٠٠
٣٨٨٤٥٠٥٥ راد

٩٥٢٩٩٠٨٨/ پ

جانباز ٧-طبقه دوم
  ١١۵متر، آسانسور ،پکيج 

کاغذدیوارى ،۵٠م رهن + ۵٠ اجاره
کارگزار ٠٩١٥٥١٨٩٣٤٥

٩٥٢٩٨٨٢٨/ ف

 زوجها� خاص پسند
 هفت تير ۵ 

١٠٠ متر، فول، تک واحدى
کال ٣ واحد، چوب، کاغذ

آسانسور، خصوصی، اسپيلت
پکيج، بدون مالک

٣٠م رهن + ٢,۵٠٠ اجاره 
٩٥٢٩٨٦٦٨/ م ٠٩١٥١٠٣٥٩٢٩

 الهيه
رهن و اجاره 

فورى
 ٣٥٣١٢٢٢٤کرامتی

٩٥٢٣٦٠٧٤/ ق

بر3پور
١٠٠ متر نوساز اسپيلت 

هاى گلس مناسب زوج
٩٥٢٩٩١٠١/ ق٠٩١٥٢٤٦٢٦٥٢

مطهر� جنوب� ٢٨
٩۵ متر دوخواب طبقه ۴ نوساز 

MDF آسانسور
٠٩١٥٥٥٨٣٥٧٠

٩٥٢٩٨٩٠٩/ ف

�سناباد٩٠متر
۴ سال ساخت ، بسيارتميز

پارکينگ،امکانات کامل۵٠م رهن
٠٩١٥١٢٣٧٠١٧

٩٥٢٩٧٢٢٠/ خ

صياد ٣٤
۶٠ م رهن کامل - ١١۵ متر 

طبقه اول - فول- تخليه 
٠٩٣٣٢٥٠٥٩٨٩-٣٨٩٣٢٥٧٧

٩٥٢٩٨٧٧٠/ ف

AL١٣٠ متر هم - �بلوار پيروز
کف سراميک امتيازات مجزا دوخواب 
١م   + ١۵م  تميز  و  شده  بازسازى 

اجاره ٠٩١٥٣٢٢٣١٦٥
٩٥٢٩٨٣٠٠/ ف

هاشميه ٧٥
رهن کامل- ١۴۵متر 
٢خواب- تک واحدى 

طبقه دوم - صفر
 فول امکانات 

٠٩١٥٧٥٤٠١٤١
٠٩١٥٣١١٣٥٣٩

٩٥٢٩٩٠٩٤/ پ

خيابان آبLوه 
١۴٠متر ٢خوابه بازسازى شده 

شيک ١٠م + ١,۴٠٠ بی واسطه 
شيرین زاده ٣٧٢٩٩٢٤٧

٩٥٢٩٤٧١١/ ر

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

٠٩١٥٨٥٩٧٦٦٦
٩٥٢٩٧٢٨٥/ پ

ميدان تربيت، قانع ٢٠
م   ١۵ فول  لوکس)  (سوپر  صفر 

١,٧۵٠ م مناسب جهت جهيزیه
٠٩١٥٥١٦٦٤٥٣ فورى 

٩٥٢٩٨٢٠١/ ر

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 ٢٨
١٧٠متر ٣خواب دو نبش 

تک واحدى بدون مالک 
طبقه ٢ بيواسطه

 ٢٠م رهن١,۵اجاره 

٠٩١٥٣٠٨٨٤٢٠
٩٥٢٩٨٠٥٥/ ق

احمدآباد، ابوذر 
٣٠٠ متر آپارتمان صفر فول 

۴٠٠ م رهن کامل 
٩٥٢٩٧٩٨٨/ ف٠٩١٥٥١٩١٣٣٩

مل=  آباد 
٢٧٠ متر ، ۴ خواب، شيک، فول 

رهن کامل
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٢ َملک

٩٥٢٩٩٠٩٧/ ف

فرهنگ سروش 
١٥٠متر فول

٣٠م رهن ١,٧٠٠ بی واسطه
٩٥٢٩٧٨١٠/ ق٠٩١٥٩١٦٥٠١٢

هاشميه ٢٦ 
١٧٠ متر ٢ خواب، کولر گازى و آبی 

جکوزى ،نماسنگ ١٠م+٢/٨٠٠ 
بی واسطه ٠٩١٥٥١٠٧٤٢٣

٩٥٢٩٨٩٨٩/ پ

٩٥٢٩٣٣١٠/ م

 � فردوس� - مهد
١٦٠متر ٢خواب پLيج،سرامي= 

 

عاقبتی ٠٩١٥٥١٠٥٠٩٠ 

�رهن 3امل-١٦٠ متر
سه خوابه،شيک،فول امکانات 

در منطقه یيالقی ویالشهر ، طبقه ۴ 
٠٩١٥١١٠٤٤٤٦ویو عالی

٩٥٢٩٨٦٦٢/ ل

٩٥٢٩٦٦٣٧/ م

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

٣٨٨٢٤٠٩٠

٩٥٢٩٣٣٠٧/ م

سجاد -�اسمن 
١٦٠ متر فول امLانات (٩٥ م رهن) 

 

عاقبتی ٠٩١٥٥١٠٥٠٩٠ 

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

    ٠٩١٥٣١٥٦٤٦٧آسانسور 
٩٥٢٩٢٦٢٧/ م

فارغ التحصيالن -١٧٠متر
و  رهن  تميز،  ٢طبقه  کال  اول،  طبقه 
اجاره  بی واسطه ٠٩١٢٨٤٤٢٨٣٣

٩٥٢٩٧٩٩٦/ ف٠٩١٥٦٤٦٢٣٩٣

هاشميه
ویالیی دربست ٢۵٠متر زمين ٢٠٠متر 
بنا بسيار شيک با تمام امکانات ١٠م+۴م

بی واسطه ٠٩٣٣٨٨٩١٣٠٥
٩٥٢٩٩١١٠/ پ

 هاشميه ٩٣
منزل ویالیی ١٠٠ متر دوبلکس 

۵م٨٠٠تومان
٠٩١٥٨٨١٠٦٦٨

٩٥٢٩٨٢٩٢/ ق

٤٠ �و�ال�� -امامت - آزاد
یک   - پارکينگ  بدون  خواب  اتاق   ٣
طبقه ٢٠ سال ساخت -۵ م +١,۴۵٠ م 
٠٩١٥٣٠١٨٠٣٦-٣٦٠٤٩٦٢٠

٩٥٢٩٨٥٤١/ ف

احمدآباد ناصر خسرو 
ویالیی دربست ٨٠٠ متر زمين ۶٠٠ 
متر بنا دوبلکس شيک ۵٠ م رهن+ 
٠٩١٥٥١٩١٣٣٩ اجاره  م   ١٣

٩٥٢٩٧٩٩٤/ ف

ميدان شهدا
ویالیی ٢ طبقه انبارى یا مسکونی ۶ 
م + ٧٠٠- ٠٩٣٦٨٢٠١٠٠٨

٩٥٢٩٨٤٨٨/ ف٣٢٢١٦٥٩٠

�مغازه٢٠متر
داخل هفت تير٢٣،رهن و

 اجاره ، با کليه امتيازات
نجفی ٠٩١٥٣١٥٤٥١٣

٩٥٢٩٨١٩٥/ پ

رهن 3امل- مل= نوساز 
 در دوطبقه، ١١٠مترى

 مجزا،  ٢خوابه، داراى مستر
  بسيارلوکس، فول امکانات
گلبهار، محله فردوسی، بلوار 
جمهورى اسالمی، برونسی ٨

٠٩١٥٥١١٢٥٤٥ 
٩٥٢٩٨٥٦٢/ آ

٩٥٢٩٨٥٢١/ ف

 �فور� فور
منزل و�ال��

 بازسازى شده اول صياد ٣۶ 
و دور ميدان صياد

 ٣٠٠ متر زمين ۴٠٠ متر بنا
 ٨٠ م رهن + ١۶٠٠ م اجاره 

مسکونی و تجارى 
(شرکتها ،کلينيک و آموزشگاه و ... )

٠٩١٥٥٠٩٠٩١٨

احمدآباد- ابوذر
٢۵٠مترى دربست جهت شرکتها و 

موسسات و مراکز آموزشی
٠٩١٥٩١٥١٤٦١ آراميس

٩٥٢٩٤١٦٨/ ق

سجاد-٢٥٠متر
داراى ٢واحدمسکونی  ٢۶٠متر 

زیربنا،دربست،٣٠م رهن +۴٨٠٠
طهرانی  ٠٩١٥٩١٥٣٠١٥ 

٩٥٢٩٨٨٦٣/ پ

بازار فردوس� 
١٨متر مغازه طبقه همکف جهت 

اجاره      ٠٩١٥٧٠٩٦٦٩٣
٩٥٢٩٨٢٣٢/ ف٠٩٣٩٩١٥١٨٣٥

�= باب مغازه
� ٤٥متر

در بهترین موقعيت جهت
 آجيل و خشکبار،گل و گياه

 لوازم خانگی،پوشاک
سرویس چوب، مبلمان و... 

 ٢۵م رهن +٧۵٠اجاره 
 انبار موجود می باشد.

٩٥٢٩٨٧٢١/ پ٠٩٠٣٤٩١٦٠٦٥

مغازه نبش صياد ٣٩
١٧ متر با ۵ متر حاشيه واگذار 

می شود
٠٩٣٩٥٨٢٦٠٠٣

٩٥٢٩٧٤٧٧/ ف

بين فرهنگ ٧ و ٩
١۵ متر مربع تجارى اجاره داده می شود

 ٩٠٠ تومان+ ١٠ م رهن
٠٩١٥٥١٠٩٧٣١

٩٥٢٩٨٥٩٠/ ل

حاشيه فرهنگ
٢۵ متر تجارى دائم مناسب تمام 

مشاغل ١٠م رهن ١م اجاره
٠٩١٥٣٠٨٨٤٢٠

٩٥٢٩٨٣٠٦/ ق

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

 ٠٩١٥٥٠٥١٤٢٨مقداد ١۴ 
٩٥٢٩١٩٣٩/ آ

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

٠٩١٥١٠٣٧٠٠٢کامل 
٩٥٢٩٧٧٣٩/ ف

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

٩٥٢٩٦٤٥٣/ ف٠٩١٥٣٠٥٥٩٩١

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

٠٩١٥٧٩١٨٢٧٢
٩٥٢٩٧٧١٣/ ف

�حاشيه نواب صفو
۵٠ متر تجارى

 در ٢ طبقه آب و برق ٣ فاز
٩٥٢٩٧٧٢٧/ ف٠٩٣٧٩٣٧٤٥٢٧ 

حاشيه بلوار استقالل
�ز�رزمين ٣٠٠متر

٣٧٦٢٨٤٥٨ با امکانات کامل
٩٥٢٩٤٨٩٢/ ف٠٩٣٥٦٥٤٤٤٢٢ 

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

اجاره مغازه 
مجتمع تجار� نيLا

ميدان جانباز، طبقه اول
٩٥٢٩٨٩٧٠/ ر٠٩١٥٥٠٥٣٣٠٧

�تجهيز و راه انداز
 �آشپزخانه باآموزش آشپز

 

٠٩٣٧١٣١٧١٠١
٩٥٢٩٨٧٣٦/ ق

انبار
عدل خمينی، ٧٠ متر 

سقف٣/۵٠ ، جهت مبلمان 
لوازم خانگی

کاشی و سراميک
  ١٢ م رهن +١/۶٠٠ اجاره
٠٩٣٥٣٣١٦٨٢٩

٩٥٢٩٨٣٧٢/ خ

اوا�ل هنرستان
١٧٥ متر تجارى

 (همكف و زیرزمين)
 ٢۵٠ م رهن ٩ م اجاره

٣٢ متر تجارى ۵٠ م رهن
 ٣ م اجاره

٠٩١٥٥١١٥٠٤٥
٩٥٢٩٨١٢٣/ ق

قابل توجه اطباء محترم  
 ساختمان پزشکان

 نوساز 
در بهترین نقطه آزادشهر 

رهن و اجاره یا فروش 

٠٩١٥٤٢٤٩٥١٥ 
مداح - نواب

٩٥٢٩٩١٤٨/ ب

حاشيه بلوار فرهنگ 
٢ خوابه - نورگير عالی - تميز 

رهن و اجاره 
٩٥٢٩٨٠٣٧/ ف٠٩١٥٥٠٨٧٦١٠

مLان�
 نبش ميدان ابوطالب 

١۴٠ متر براى تمام مشاغل 
٩٥٢٩٨٧٩٧/ م٠٩١٥٥٢٥٧٥٤٩

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

مل�L تجار� ١٨٥ متر
ضلع جنوبی بازار رضا مناسب رستوران 
سنتی و کنتاکی  ٠٩١٥٣٥٨٠٠٥٣

٩٥٢٩٥٧٢٧/ د٠٩١٥٧٩٩٠٢٨٨

دفتر ادار� ٨٥ متر 
فول امکانات، حاشيه هاشميه 

٢٠م+٢/۵م اجاره- بی واسطه  
پور علی ٠٩٣٣٨٨٩١٣٠٥

٩٥٢٩٩٠٧٢/ پ

رهن و اجاره آپارتمان
تا ٧٩ متر

رهن و اجاره خانه

 sرهن 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

٩٥٢٩٥٥٧٢/ق


