
پنجشنبه ١٦ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤١
٤٣

اجاره مغازه ٤٠٠ متر
حاشيه جانباز ماهيانه ٣٠م 

قابل تبدیل
٠٩٣٣٥١٢٩٩٥٥

٩٥٢٩٩٤٢٣/ ق

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

(دادگر) رهن و اجاره 
٩٥٢٩٢٥٦١/ م٠٩١٥٩٢٥٩٢١٩

 �دفتر 3ار تجار
نبش اقدسيه ٨ باالى مغازه ٣٠متر  

فول رهن ٢م + ٣٠٠ اجاره 
٣٥٣١٤٩٨٩-٠٩١٥١١٥١٠٣٨

٩٥٣٠٠٣٨٥/ ف

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

اجاره واگذار می شود 
٠٩١٥١١٥٨٦٩٨

٩٥٢٩٧٢٦٩/ ف

�حاشيه نواب صفو
۵٠ متر تجارى

 در ٢ طبقه آب و برق ٣ فاز
٩٥٢٩٧٧٢٧/ ف٠٩٣٧٩٣٧٤٥٢٧ 

٤٥ متر مغازه 
جهت انبار آپادانا ١٨ 

٣٧٢٩٣٦٦٧- ٠٩١٥٥٢٢٨٤٤٣
٩٥٣٠٠٣٢٣/ ف

رهن و اجاره
 � ١٠٠ متر تجار
ميدان بوعلی با امکانات کامل 

٩٥٣٠٠٥٣٩/ م٠٩١٥١١٣٣٩٤٣

ميدان نما�شگاه 
١۵٠ متر مغازه و زیرزمين جهت 

انبار توليدى پخش 
٠٩٣٦٠٠٧٦٢٩٦

٩٥٣٠٠٤٣٠/ ف

حاشيه بلوار استقالل
�ز�رزمين ٣٠٠متر

٣٧٦٢٨٤٥٨ با امکانات کامل
٩٥٢٩٤٨٩٢/ ف٠٩٣٥٦٥٤٤٤٢٢ 

نبش قرن� ٩
١٠٠ متر تجارى طبقه 

٢ باالى پيلوت ۴ خواب 
با سرویس کامل جهت 

دفتر بيمه یا مطب
٣٧٢٨١٥٧٠

٩٥٣٠٠٣٧٤/ ف

آپارتمان تجار� دائم 
متر   ۶٠ خواب،  دو  احمدآباد  حاشيه 
زیربنا طبقه دوم ٠٩١٥٥٢٢٢٥٧٧ 

٠٩١٥٥١١٨٣٧٣
٩٥٣٠٠٩٤٥/ ف

قابل توجه
 vدفاتر امال 

رستوران ها و فست فودها 
نمایندگی هاى صوتی و تصویرى 

و برندهاى تجارى مغازه ٧٠٠ متر 
تجارى حاشيه کوى دکترا 

رهن و اجاره 
٠٩١٥٣١٤٩٠٠٠

٩٥٣٠٠٤١٨/ ف

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

 ٠٩١٥٥٠٥١٤٢٨مقداد ١۴ 
٩٥٢٩١٩٣٩/ آ

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

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

٩٥٢٩٧٧١٥/ ر٠٩١٥١١٠٩٨٩١

مغازه نبش صياد ٣٩
١٧ متر با ۵ متر حاشيه واگذار 

می شود
٠٩٣٩٥٨٢٦٠٠٣

٩٥٢٩٧٤٧٧/ ف

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

٠٩١٥٧٩١٨٢٧٢
٩٥٢٩٧٧١٣/ ف

حاشيه 
و3يل آباد

٢۵٠متر تجارى دائم
مناسب برندهاى تجارى

فست فود و ...
١۵٠م رهن 

+ ٢١م اجاره 
 ٣٨٨٤٦٣٦٠

٠٩١٥٠٠٤٤٤٣٤
٩٥٢٩٨٥٧٦/ پ

٩٥٢٩٠٢٨٣/ پ

و�ال لو3س - شاند�ز 
مبلمان کامل  

اجاره روزانه و هفتگی 
٠٩٣٩١١٠٦٤٢٠

٩٥١٩٢٥٥٦/ ق

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

٠٩١٥١٥٧٣٠٠٥

٩٥١٤٣٦٣٥/ خ

 سالن، سوله ،انبار
درشهرک هاى صنعتی

 و مناطق صنعتی
با٢٠سال تجربه

 ٠٩١٥٥٠١٤٤٨٣
یوسفی٠٩١٥٧٠١٤٤٨٣

بلوار شاهنامه ٢٠٠ متر سوله 
٢٠٠ متر محوطه با امتيازات 

٠٩١٥١٢٠٨٦٥٦  رهن و اجاره 
٠٩١٥٧٠٨٢١٢٧

٩٥٣٠٠٨٦٧/ ش

اجاره �? حلقه 
چاه آب برق� 

روستاى زاک 
٠٩١٥٧٥٩٦٢٩٩

٩٥٣٠٠٨٧٦/ ش

٥٨ متر� - �وسفيه ٩
قيمت ٣٧ م 

قابليت رهن تا ١۵ م 
٠٩٣٦٦٩١٣٥٥٦

٩٥٢٩٥٤٣٢/ ف

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

مجيد�ه 
آپارتمان ۶۵متر، فول امکانات 

۶٠م نقد + ۴۵م وام مسکن
٩٥٢٩٨٧٣٩/ ف٠٩١٥٣٢١٧٤٤١

ميدان نما�شگاه 
۶۵ متر کاغذ سراميک هایگلس 

گاز روميزى ۵۵م نقد 
٠٩١٥٣١٦٥٠٧٧-٣٥٢٤٠٦٩٠

٩٥٣٠١٠٧٢/ ف

RE الهيه،مجتمع 
 ۵٠متر طبقه دوم خوش نقشه

فی ۴٨م
٠٩١٥١٢٣٨٩٥٨-٣٦٦١٦٩٨١ 

٩٥٣٠٠٦٩٤/ ق

فروش فور� ٥٠ متر� طبقه دوم 
سراميک شيرآالت اهرمی امتيازات 

مستقل نورگير عالی خوش نقشه 
٠٩٣٦١٣٢٤١٧٠فی ۴٣م 

٩٥٢٩٩٩٣٣/ ف

�فور� فور
خيام عبدالمطلب ۴۵ واحد 

نقلی۵٠ مترى کوچه ٢مترى 
طبقه اول امتيازات مستقل 
ام دى اف کمد دیوارى گاز 

روميزى جاپارک مناسب
١٢ تومان رهن ٣٠ تومان نقد

٠٩١٥١٠١٣٢٦٢
٩٥٣٠٠٦١٠/ ق

قاسم آباد،حجاب 
 ٧۶مترطبقه سوم مجموعه۶واحدى 

فی١٠۵م
 ٠٩١٥١٢٣٨٩٥٨-٣٦٦١٦٩٨١

٩٥٣٠٠٧٠١/ ق

دانشجو  ١٧
٧۵ متر طبقه ٢ -٢١٢ م 

مهندس فرزان 
٠٩١٥٩٠٠٠١٠٣-٣٦٠٨٠٠٣١

٩٥٢٩٩٣٧٧/ ف

 بهورز استثنا�� ٧٥متر 
 MDF سراميک  آسانسور  ٢خواب،   
کاغذ شيک ۵٧نقد +٣١رهن +۵٠وام 

٠٩٣٣٢٣٦٣١١٠ ۴%- گرجی
٩٥٣٠٠٢٤٧/ م

٦واحد�٧٥متر� فول
١٣٠م-١١٢مترى فول ١٧٨م

مجيدیه
 ٠٩٠٣٨٤٥٣٤٥١-٣٥٣١٥٥١٥

٩٥٣٠١١٦٢/ ق

گلبهار(استثنا��)
منطقه ویژه،خيلی لوکس 

٢خوابه،طبقه همکف ۴۶ميليون
٠٩٣٣٢٧١٧٨٤٤

٩٥٣٠٠٦٢٦/ ق

٩٥٢٩٦٢٣٩/ ط

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

٧۵مترى وکالتی.فی۵٩م هرواحد
٠٩١٥١١٥٦٧٦٣-٣٢٧١٠٩٠١

فروش فور� صياد١٠
٧٠متر تميز شيک ١١٠م+١٨م 

وام مسکن بی واسطه
٠٩١٥٥١٩٢١٣٧

٩٥٢٩٩٤٠٤/ ق

نزد�? حرم مطهر 
۴ واحد آپارتمان واقع در خيابان 

امام رضا یکجا به فروش می رسد 
٣٨٥٩٨٠٥٨

٩٥٢٩٩٧٤٢/ ف

آزاد� ١٠٧-گلر�ز �? 
فروش آپارتمان ٧۵متر 

طبقه اول با امکانات
 کولر گازى کاغذدیوارى 

 MDF آیفون تصویرى کابينت
دوخواب فی ٧۶م 

(۶٠م نقد +١۶ رهن ) 
٠٩١٥٩٠١٠٩٨٧

٩٥٢٩٩٣٠٧/ ف

قاسم آباد رفيع�٥
آپارتمان ٧۵ متر طبقه اول 

قيمت ١٢۵ م
٠٩١٥٥١٦٧٥٨٥

٩٥٣٠١١٨٢/ ق

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

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

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

١و٢و٣ خواب
شجاعی ٣٨٥٣٣٠٩٠

٩٥٢٨٢٦٤٠/م

گلبهار
آپارتمان٧٠مترى طبقه٢با موقعيت 

مناسب حاشيه بلوار ٢۵ ميليون
٠٩١٥٠٥٢٤٠٩٠

٩٥٢٩٨٦١٨/ ق

�صياد شيراز
خرید و فروش ٣ روز

 رهن و اجاره ١ روز - َمِلک
٣٨٩٣٩٦٢٦-٠٩٣٩٥٨٢٦٠٠٣

٩٥٢٧١١٣٢/ ف

قاسم آباد 
آپارتمان شما را نقدا خریداریم

٢-٣٥٢٣٤٤٤١    آتيه
٩٥٢٧٠٢٧٧/ ف

قاسم آباد
آپارتمان شما را نقدا خریداریم.
٠٩١٥٣٠٦٩٧٣٣-٣٦٦٢٠٨٨٥

٩٥٢٧٢٧٦٩/ پ

٩٥١٢٨٦٨٢/ ق

قاسم آباد
آپارتمان نقدا خریداریم

٠٩٣٥٥٨٣٣٣٠٥-٣٦٦٣١١٠٢

گلبهار
٧۵مترى، ٢خوابه، کاغذ، کابينت، 

پکيج، با موقعيت عالی فی:۴۶م
٠٩٣٩٦٥٠٧٥٧١

٩٥٢٩٨٦٨٢/ ق

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


