
چهارشنبه ١٥ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٠
٣٥

٩٥١٨٧٧٣٤/ پ

خر�د و فروش 
کامپيوتر و نوت بوک 

بصورت عادالنه و نقدا 
٣٨٩٠٧٤٤٦ -٠٩٣٣٣١٣٩٩٦٤

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

خر�د 3امپيوتر 
و لپ تاپ 3ار3رده

به صورت نقد با قيمت عالی با  معاوضه
٩٥٢٦٧٦٩٤/ م٠٩١٥٩٢٣٧٥٣٠

٩٥١١٨١٧٦/ پ

فروش اقساط�
لپ تاپ ،کامپيوتر 

اقساط ١٢ماهه 
تعویض کارکرده با نو 

تعميرات تخصصی
 آدرس: پيروزى ٢۶
٣٨٧٩١١١٤

فروش اقساط�
کامپيوتر،لپ تاپ،تبلت

بدون چک،پيش پرداخت 
و سود

 ٠٩١٥٦٦٠٠٠٦٩
٣٢٧٢٧٢٧٤

٩٥١٩٧٤١٠/ خ

مالLين محترم جهت مشار3ت 
بدون واسطه با شرکت انبوه ساز 

سایه بان با ٢٠ سال سابقه در 
ارتباط باشيد ٠٩١٥١٠٩٣١٨٨

٩٥٢٩٨٩٦١/ پ

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

 ملک آباد،احمدآباد،سجاد (شهرگستر) 
٣٨٤٢٦٨٢٤-٠٩١٥١٣١٣١٥٣

٩٥١٩٥٨٨٩/ ق

 مالLين الهيه
 زمين شما را جهت مشارکت 

نيازمندیم بی واسطه
٠٩١٢٨٤٩٠٨٦١-٣٥٢١٠٣٣٢ 

٩٥٢٨٨١٦٣/ ق

امالt �اسين
مشارکت درساخت

 آزادشهر
٠٩١٥٥٨٢٨٤١٤-٣٦٦١٦٦٥٤

٩٥٢٨٧٠٥٨/ ق

مشار3ت در ساخت
به ملک شما در

 منطقه ١١ نيازمندیم.
٠٩١٥١٠١٨١٢٥

٩٥١٥٤٨٤٧/ پ

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

سجاد، وکيل آباد
٩٥٢٣٧٩٥٤/ ف٦-٣٨٤٤٣٣٩٥

امالt فردوس� قاسم آباد
خرید- فروش- رهن واجاره

٠٩١٥١١٣٤١٠٥
٣٦٢٢٦٠٥٣-٣٦٢٢٨٦٤٤

٩٥١٩٠٢٠٤/ ق

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

امالt 3وشا
سناباد،دانشگاه،ابن سينا 

آبکوه،صاحب الزمان،سنایی
٢-٣٨٤٨٧١٢١

٩٥١٩٥٥٤٦/ پ

امالt َمِل< 
فرامرز فردوسی سجاد 
٠٩١٩٥٦٤٢٨٨٩

٣٧٦٤٧٩٢٠
٩٥٢٧٤٥٥٠/ ق

٩٥٠٢٣٦١٠/ ط

قاسم آباد
 امالt پرد�سان

٠٩١٥٥٠٣٤٦٧٦-٣٦٢١٠٠٣٠

گلبهار
امالک شيردل
٠٩١٥٥٠٢٠٥٣٧

٩٥٢٦٢٦٩١/ ف٣٨٣٢٥٩٢٢

آزادشهر
سيدرض�،دانش آموز 

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

٠٩١٥٢٤٧٥٣٥٧  
٩٥٢٩١٢٩٧/ ف٣٦٠٦٢٠٤٧  

٩٥٠١٤١٨٨/ پ

امالt سراسر� قاسم آباد 
 فقط در �< روز

خرید، فروش، رهن، اجاره
٣٦٢١٦٥٨٨-٣٦٢٢٥٥٨٨

فرامرز
امالک نيک بين

٣٦٠٧٩٢٢٥-٣٦٠٩١٠٦٤
٩٥٠٤٧٣٥٨/ ف

مسLن قصر رامان 
قاسم آباد مقابل سينما سيمرغ

 ٣٦٢٠٤٥٠٠
٩٥١٣٥٤٤٢/ ف

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

فروش ٧٢ ساعته، انواع وام 
٠٩١٥٣١٨١١٦٢-٣٦٢٢٢٢٨٧

٩٥٢٥٢٣١٤/ م

امالt برادران
خر�د            فروش

٢۴ساعته   فورى   ٢۴ساعته
رهن                 اجاره

 قاسم آباد، نبش شاهد٣۶
٣٥٢٣٩٣٩٨

٠٩١٥٩١٤١٢٨٨
٩٥١٩٧٨٩٦/ ط

گلبهار 
امالt ناج�   

٣٨٣٢٤٢٢٣-٠٩١٥٤٣٨٨٠١٤
٩٥٢٤٣٦٢٣/ ش

آزاد شهر
امالک کوثر

٠٩١٥٨٩٨١٨٦١
٠٩١٥٥١٦٤٧٨٠
کرمانی ٣٦٠٦٩٠٠٢

٩٥٢٨٣٢٤٧/ پ

گلبهار 
امالt جالل�
 خرید و فروش 
٠٩١٥٣٠٨٠٩٤٤

٠٩١٥٤٢٥٥٠٠١

٣٨٣٢٤٧٤٧
٩٥٠٨٢١٨٤/ ش

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

وکيل آباد) ٣٨٨٢٨٩٠٧
٩٥٢٦٥٩٣٥/ ف

گلبهار-امالt پاژ  
   ٠٩١٥٤٠٢٥١٢٠

٩٥٢٣٩٨٥٠/ ش٣٨٣٢٤٢٤٢

امالt عدالت
بورس خرید،فروش،اجاره 

مسکونی،تجارى،هتل
هتل آپارتمان و زمين هاى بزرگ

 فلکه برق بين فدائيان اسالم ٣ و۵

(١٠ خط) ٣٨٥٣٣٠٩٠
شجاعی

٩٥١٩٩٣٦٣/ خ

گلبهار
 امالt استقالل 

 خریداریم .
٠٩١٥٥٥٩٢٢٧٦-٣٨٣٢٦٦٤٤

٩٥٢٩٦٠٢٤/ ش

مسLن شهروند 
به ما بسپارید- از ما بخواهيد 

وکيل آباد- معلم دانشجو 
٣٨٦٤٠٠٠٤-٠٩١٥٣١١٩٩٩٠

٩٥١٩٠٢٥٩/ ف

گلبهار 
امالک ابراهيم زاده 

٠٩١٥١٨٢٥٢٥٧-٣٨٣٢٥١٢٨
٩٥٢١٨١٧٥/ ش

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

شما در امور خرید و فروش
٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢-٣٦٠١٢٦٤٦

٩٥٢٩٢٥٢٣/ ل

امالt گل نرگس 
معامله آگاهانه و منصفانه 

امام خمينی چهارراه لشگرامام رضا(ع) 
٩٥١٨٠٨٧٤/ م٥٠-٣٨٥٣٢٢٤٠

مسLن پا�تخت
زمين - آپارتمان 

الهيه- سپاد - جاهدشهر
٠٩١٥١١٠٤٩٠٩-٣٥١٣٢٦٩٦

٩٥٢٧٩٧٩٥/ ف

گلبهار 
امالک آتی

٠٩١٥٥٢٣٨٧٦٧-٣٨٣٢٦١٢٠
٩٥٢٣٩٨٥٩/ ش

سيد� - سر�ع تر�ن مر3ز
خرید و فروش، رهن و اجاره 

(امالک گلها) نبش قائم ۴
٣٣٨٥٥٤١٥- ٣٣٨٥٥٢٥١

٩٥١٥٨٠٨٨/ ف

گلبهار 
امالt ارباب�   

٠٩١٥٩٨١٥٩٧٧-٣٨٣٢٦٦٠٠
٩٥٢٥٥٩٧٧/ ش

١ خوابه 3امال مبله
و تمامی امکانات دانشگاه ٣ 

نوساز قابل تبدیل
رحيمی    ٠٩٠١١٥٩٣٠١٩

٩٥٢٩٨٧٩٨/ ر

٩٥٢٩٢١٧٧/ ف

بلوار و3يل آباد 
منزل اجاره اى، روزانه، هفتگی 

واقع در باالى شهر با لوازم بسيار 
لوکس   ٠٩١٢٨٧٠٩٧٠٠ 

خوابگاه
ارزان

٩٥٢٠٢٨٧٧/ ق٣٧٢٣١١٢٣

خوابگاه در مشهد
ویژه دانشجویان

 و فارغ التحصيالن شاغل
٣٢٢٤١٧٩٣-٠٩١٥٧٠٦٤٦٢٢

٩٥٢٩١٥٧٦/ ق

�رهن 3امل فور
١٨ م آپارتمان ۶٠ مترى ١ خوابه 

طبقه ۴ ميدان بار رضوى
٠٩١٥٤١٥٠١٣٦

٩٥٢٩٩٥١٤/ ق

قاسم آباد
۶۵متر، ٢خوابه، همکف، صفر 
فول امکانات، ۵م+۶٠٠اجاره

ب� واسطه  ٠٩١٠٥٥٠٢٨٧٨ 
٩٥٢٩٨٧٠١/ ط

بين امامت ٣٧ و ٣٩ 
۶٠ متر مناسب مسکونی یا دفتر کار 
و ... یک خواب تميز ٣٠ م+ ٢٠٠ 

٠٩١٥٢٦٨٥٤٠٥
٩٥٢٩٩٨٦٣/ ف

دانش آموز
٧٠ متر طبقه اول ۴ واحدى

 ٣ م +٧٠٠ 
٣٨٩٢٤١١٠

٩٥٢٩٩٤٤٣/ ف

صادقيه ٨
٧۵ متر،طبقه دوم، ٩ واحدى

 ٢۵م رهن کامل
٠٩٣٨١٨٥٩٨٨٤- ٣٥٣١٥٨٠٤

٩٥٢٩٧٣٨٠/ پ

٩٥٢٩٧٧٢٩/ ف

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

یا کارمند اجاره داده ميشود
٠٩٣٨٣٥٣٥٧٣٤

چهارراه مخابرات ٦٥ 
�< خوابه

 همکف  ٢۵ م رهن قابل تبدیل  
بی واسطه   ٠٩٣٩٩٠٩٦٣٣٣

٩٥٢٩٦٨٠٦/ ق

 ١٥ tنوفل لوشاتو ٢٫١ پال
١٠٠متر،  شمالی  اول  طبقه  آپارتمان 

فول ۵٠م رهن + ٨٠٠ اجاره 
٠٩١٥٥١١٢٨٨٦

٩٥٢٩٩٨٦٥/ ف

فرامرزعباس�- بهاران 
٩٠ متر طبقه اول ٢ خواب نوساز 

فول شيک ٢٠م+ ٩٠٠
٠٩١٥٤٧٥١٠٥١-٣٦٠٤٩٩٠٦

٩٥٢٩٩٣٦٢/ ف

�سناباد٩٠متر
۴ سال ساخت ، بسيارتميز

پارکينگ،امکانات کامل۵٠م رهن
٠٩١٥١٢٣٧٠١٧

٩٥٢٩٧٢٢٠/ خ

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

٠٩٣٨٢٣٩٧٩٢٠
٩٥٢٩٧٦٠٧/ ف

دو خوابه 3امال مبله
و تمامی امکانات دانشگاه ٣ 

نوساز قابل تبدیل
رحيمی    ٠٩٠١١٥٩٣٠١٩

٩٥٢٩٨٧٩٦/ ر

احمدآباد
 باب< 

١٠٠ متر ٢ خواب طبقه دوم 
تک واحدى وان جکوزى فرتوکار 
٨٠ ميليون رهن- بی واسطه 

٠٩١٥١٠٣٤١٣٥
٩٥٢٩٩٩٨٦/ م٣٨٤٥٢٣١٥

فرامرزعباس�- بهاران 
١٠٠ متر بنا ٢ خواب+ ١٠٠ متر حياط 
١,١٠٠م ١٠م+  شيک  اختصاصی 
٠٩١٥٤٧٥١٠٥١-٣٦٠٤٩٩٠٦

٩٥٢٩٩٣٧٣/ ف

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

زینلی ٣٥٢١٠٣٣٢
٩٥١٧١٦٤٨/ ق٠٩٣٥٣٦٨٦٨٦٦

صياد ٢٣ 
٩۵ متر ٢ خواب نورعالی، ۴۵ م+ 

۴٠٠ حاشيه کوچه ٢٠ مترى 
٩٥٢٩٩١٩٩/ ف٠٩١٥١٠٧٩٤٧٦

آپارتمان در طبقه دوم 
کوثر ٣٧,۵- پالک ٢۵ - ۵٠ م رهن 
و ٩٠٠ اجاره به مدت دو سال و نيم- 

٠٩٣٠٧٦٨٧٩٤٧تمام فول 
٩٥٣٠٠١٨٣/ م

راهنما�� ٣
٨۵مترى- ٢خواب- نورگير عالی

 ١٠م رهن+ ١,۵٠٠ اجاره
٩٥٢٩٩٨٧٠/ م٠٩١٥٥٢٠٢٠١٧

سجاد-بنفشه
١٠٠ متر زیر همکف 
مبله یا بدون وسایل 

رهن و اجاره - بی واسطه 
١٠م+ ١/٣۵٠

 ٠٩١٥١٠٧٧٥٤٥ 
٠٩٣٣٣٩٦٢٤٨٥

٩٥٢٩٩٢٩٦/ ل

�مسLون� 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

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

٠٩٣٦٣٤٨١٧٠٠
٩٥٢٩٧٢٠٩/ ل

٩٥٢٩٩٥٤٦/ د

�< واحد آپارتمان 
٢خوابه شي<

١٠٨ مترى بين سنایی ٨ و ١٠ 
پالک١٨١ طبقه سوم
،MDF،بدون مالک 

کولر گازى، پکيج،آسانسور
کف سراميک، بدون پارکينگ

رهن ١٠م+۴٠٠/١
٠٩١٥١١٥٢٢١٣

بلوار سازمان آب- هجرت
آپارتمان ٩٠ مترى - طبقه ۴

 با آسانسور ۵٠ م رهن +٢۵٠ اجاره 
٠٩١٥٢٠٠٢٨٠٠-٣٧٦٦٨١٢٠

٩٥٢٩٥١١١/ ف

١٣٠ متر ٢ خواب 
اپن کف موکت نقاشی شده بدون 

پارکينگ معلم ١٢، ١٠م ١م 
٣٦٠٩٢١١٦

٩٥٢٩٧٠٢٣/ ف

حاشيه خيام ٤٦ 
١٢۵ متر ٢ خواب سراميک MDF کولر 
گازى گرمایش از کف ۵۵م رهن کامل 
٣٧٦٧١٣٩٥-٠٩١٥٥٠٥٥٠٧٧

٩٥٢٩٩٧٧٠/ ف

سعد آباد  
یا  دفتر  جهت  اول  طبقه  مترى   ١٢٠
شرکت  ميدان تختی جنب رستوران 

٠٩١٥٥١٣٣٧٢٨ شاندیز
٩٥٢٩٩٦٣٢/ م

حافظ ١(و3يل آباد)
١٣٠ متر MDF سراميک

 ٧٣ م رهن کامل 
٩٥٢٩٨٧٦٣/ ف٠٩١٥٣١٧٠٦٦٧

احمدآباد- باب< 
١٢٠ متر ٢ خواب طبقه اول 
پارکت کاغذدیوارى ام دى اف 
اجاره ١,۵٠٠ + ١٠ م رهن 
بی واسطه ٣٨٤٥٢٣١٥
٠٩١٥١٠٣٤١٣٥

٩٥٢٩٩٩٨٠/ م

١٣٠متر ٢خواب
احمدآباد رضا

 

٩٥٣٠٠٣٠٧/ م٠٩١٥١١٦٣٨٨٨

احمدآباد- مالصدرا 
١۴٠مترزیرزمين، ٢خواب، 

مسکونی بدون پارکينگ ١٠م + 
٨٠٠ اجاره ٠٩١٥١٢٣٥١١٤

٩٥٢٩٩٤٥٣/ ف

خيابان آبLوه 
١۴٠متر ٢خوابه بازسازى شده 

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

٩٥٢٩٤٧١١/ ر

حافظ 
دوم  طبقه  شيک  مبله  ١٢۵مترى 

تک واحدى ٢٠م + ١,٨٠٠م 
٩٥٣٠٠٠٧٠/ ف٠٩١٥١٢٥٧٢٥٢

احمد آباد - دادگر
١٢۵متر- یک خواب 

 MDF کف سراميک -کابينت
مناسب زوج جوان

 ۵م+١,١٠٠
 بی واسطه

٠٩١٥٨٣١٨٤٩٩
٩٥٢٩٩٥٧٨/ پ

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

٠٩١٥٨٥٩٧٦٦٦
٩٥٢٩٧٢٨٥/ پ

احمدآباد ( بخارا��)
٢۴٠ متر دوبلکس فول آسانسور 

سونا ٢٠٠ م رهن بی واسطه 
٠٩١٥٥٠٦٢٨٢١

٩٥٢٩٩٤٦٠/ ف

٣�رضو
١۶٠متر ٣خواب خوش نقشه فول

 ١٠٠رهن+۵٠٠  اجاره
بی واسطه ٠٩١٥٣٢٢٤٠٠١

٩٥٢٩٤٧١٣/ ق

حاشيه هفت تير
مينی برج طبقه پنجم ١٨٠ متر 

صفر ١٧٠ م رهن کامل
٠٩١٥٥٠٢١١٩٤

٩٥٢٩٩١٩٧/ ف

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

    ٠٩١٥٣١٥٦٤٦٧آسانسور 
٩٥٢٩٢٦٢٧/ م

اوا�ل فرامرز-١٧٠متر
طبقه دوم آسانسوردار ١٣٠م

رهن کامل ٠٩١٥٥٥٠١٥٥٦
٠٩١٥٤٠٦٤٥٦١

٩٥٢٩٩٤٠٧/ ق

پنجراه سناباد قائم ٢٩
١٧٠متر٣خواب طبقه ٢سه نبش 

٩٠م رهن(قابل تبدیل)
٠٩١٥٣١١٥٠٥٤

٩٥٢٩٩٤٤٢/ ق

�آپارتمان ١٥٠متر
٢خواب+ سوئيت داخل حياط، 

پارکينگ ٣٠م + ١,٣٠٠م 
٠٩٣٩٧١٧٣٤٢٣

٩٥٢٩٩٦٦٠/ ف

رهن 3امل ، فرامرزعباس�
امکانات  ، فول  ١۶٠ متر ٣ خوابه 

رهن ٢ ساله ١١٠ م ، بی واسطه
٠٩٣٦٩٩١٠٢٣٢

٩٥٣٠٠٠٧٤/ ل

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

نيازمند�م
منزل دربست محدوده احمدآباد

٠٩١٥٩١٥٨٢٥١
٩٥٢٨٦٥٠٠/ ف

سيد رض� ٢
٢۵٠ مترى ویالیی دربست

 ١٠ م + ٢ م
٩٥٣٠٠٠٣٨/ ل٠٩١٥٣٠٣٣٧٦٢

احمدآباد - رضا منزل ویالیی
دربست ٢۵٠ مترى دو واحدى زیر 
و باال مستقل بازسازى شده ٢٠٠ 
م رهن    ٠٩١٥٥١٩١٣٣٩  

٩٥٢٩٩٨٣٠/ 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

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

مطهر� شمال� ٥١ 
همکف ویالیی ٨٠ مترشيک یک خواب ١٠م 

رهن ۵٠٠اجاره قابل تبدیل می باشد 
٠٩١٥١٠٨٦٧٨٢ -٣٧٣١٤٠١٠

٩٥٢٩٩٥٦٩/ ط

امالt مشهد

رهن و اجاره آپارتمان
تا ٧٩ متر

رهن و اجاره خانه

tمشاور�ن امال

مشار3ت در ساخت
(نياز به زمين)

رهن و اجاره آپارتمان
٨٠ تا ١١٩ متر

رهن و اجاره آپارتمان
١٢٠تا ١4٩متر

 رهن و اجاره آپارتمان 
١5٠ متر به باال

٩٥٢٩٥٥٧٢/ق

٩٥٢٣٠١٠١/ ق


