
يكشنبه ١٩ دى ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٤٣
٣٣

آزادشهر
سيدرض�،دانش آموز 

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

٠٩١٥٢٤٧٥٣٥٧  
٩٥٢٩١٢٩٧/ ف٣٦٠٦٢٠٤٧  

گلبهار-امالt پاژ  
   ٠٩١٥٤٠٢٥١٢٠

٩٥٢٣٩٨٥٠/ ش٣٨٣٢٤٢٤٢

امالt الغد$ر 
مشارکت ، خرید و فروش 

رهن و اجاره
 کوهسنگی بهشتی، احمدآباد 

دانشگاه ،امام خمينی 
٠٩١٥٦٤٤٧٥٠٥

٩٥٢٥٣٥٨٢/ پ٣٨٥٣٦٠٩١

Gَمِل tامال
درسریعترین زمان ممکن 

بلوارفردوسی ،سجاد
فلسطين

 ٠٩١٥٠٥٢٨٨٢٥
 ٣٧٦٥٢١٧٠
٩٥٢٩٩٧٥٠/ پ٣٧٦١٨٩٤٣

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

وکيل آباد) ٣٨٨٢٨٩٠٧
٩٥٢٦٥٩٣٥/ ف

گلبهار 
امالک ابراهيم زاده 

٠٩١٥١٨٢٥٢٥٧-٣٨٣٢٥١٢٨
٩٥٢١٨١٧٥/ 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

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

فروش ٧٢ ساعته، انواع وام 
٠٩١٥٣١٨١١٦٢-٣٦٢٢٢٢٨٧

٩٥٢٥٢٣١٤/ م

امالt 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 
امالt ارباب�   

٠٩١٥٩٨١٥٩٧٧-٣٨٣٢٦٦٠٠
٩٥٢٥٥٩٧٧/ ش

گلبهار 
امالک آتی

٠٩١٥٥٢٣٨٧٦٧-٣٨٣٢٦١٢٠
٩٥٢٣٩٨٥٩/ ش

آزاد شهر
امالک کوثر

٠٩١٥٨٩٨١٨٦١
٠٩١٥٥١٦٤٧٨٠
کرمانی ٣٦٠٦٩٠٠٢

٩٥٢٨٣٢٤٧/ پ

گلبهار 
امالک مهدى (افق )

٠٩١٥٥١٨٥٣٤٣-٣٨٣٢٦٣٦٣
٩٥٢٩٨٢٤٢/ ش

٩٥٠٨٢٤٠٤/ ف

مسRن     محمد$ان

اقبا ل 
خرید و فروش یک هفته
رهن و اجاره ۴٨ ساعته 
 (نبش اقبال ١٧)

(١٠ خط )   ٣٥٠٢٨٤٠٠
٠٩١٥٣٢٤١٢٨٤

امالt فردوس� قاسم آباد
خرید- فروش- رهن واجاره

٠٩١٥١١٣٤١٠٥
٣٦٢٢٦٠٥٣-٣٦٢٢٨٦٤٤

٩٥١٩٠٢٠٤/ ق

طبقه همG$ ،KR خواب 
جالل ۶٠- ٧۵متر

 ١٧م رهن + ۴٠٠ اجاره 
٠٩٠٣١٧٨٩٤٠٦

٩٥٣٠٣٣٦٣/ ف

سناباد ٦١ -٧٥متر'
تميز کمد دیوارى ۵م+ ۶٠٠ 

٠٩١٥٨٥٥٨٩٨١
٠٩١٥٩١٣٤٤٢٤

٩٥٣٠٣٣٨٢/ ف

هاشميه ٣٩
طبقه اول ، ٨٠ متر ، فول 

امکانات ، رهن و اجاره
٠٩٣٧٢٨٤٢٠٥٤

٩٥٣٠٢٧١٩/ ق

٧٥ متر دو خواب خوش نقشه
 طبقه چهارم بدون آسانسور با پارکينگ 
٣٣ قرنی  اجاره   ١۵٠+ رهن  م   ٢۵

٠٩١٥٥٢٠٦٢٦٧
٩٥٣٠٢٠٦٨/ ف

٩٥٣٠٢٩٣٤/ ق

خوابگاه در مشهد
ویژه دانشجویان

 و فارغ التحصيالن شاغل
٣٢٢٤١٧٩٣-٠٩١٥٧٠٦٤٦٢٢

٩٥٢٩٧٧٢٩/ ف

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

یا کارمند اجاره داده ميشود
٠٩٣٨٣٥٣٥٧٣٤

رهن ;امل٣٠ م
 هاشميه ٩١  

٧۵ متر ٢ خواب و پذیرایی 
پرنور نگهبانی ٢۴ ساعته و 

دوربين مدار بسته طبقه ۵.٢ 
تلفن ٠٩٣٣٩٨٣٦٨٦٠ و 

٠٩٣٩٩١٤٩٣٩٣
 و ٣٨٨٤٨٩٩٢

٩٥٣٠٢٦٧٢/ ق

مسRون� 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

٩٥٣٠٣١٧٧/ ف٣٨٥١٤٥١٥

 G$ هفت تير
٨۵ متر - دوخواب- طبقه دوم

 اپن-  سراميک - ۵ م +٧۵٠ اجاره 
٠٩١٥٥١٢٩١٢٢

٩٥٣٠٣٠٦٣/ ف

 الهيه
رهن و اجاره 

فورى
 ٣٥٣١٢٢٢٤کرامتی

٩٥٢٣٦٠٧٤/ ق

راهنما$� ٣
٨۵مترى- ٢خواب- نورگير عالی

 ١٠م رهن+ ١,۵٠٠ اجاره
٩٥٢٩٩٨٧٠/ م٠٩١٥٥٢٠٢٠١٧

فور' - فور' 
امامت 
مژده   مژده 

١٠۵ متر آسانسور 
گاز روکار ٣٠ م رهن ١,١٠٠ اجاره 

٠٩١٥٢٠٦٩٤٧٧
٩٥٣٠٣٤٧٠/ بمداح- شایسته

الهيه- امير$ه 
٨۵ مترفول امکانات، ۵ م+ ۶٠٠ 

٠٩٣٦٧٠٦٣٦٠١
٩٥٣٠٣٠٦٥/ ف

الهيه 
٩٠ مترى صفر-۶ واحدى- طبقه ٣
  فول امکانات  ٣۵ م رهن کامل 

٩٥٣٠٣٢٣٥/ م٠٩١٥٥١٩٢٧٦٣

حجاب 
٨٠ متر آپارتمان طبقه اول

 ٢۵م رهن کامل 
٠٩٣٩٧١٠٢٣٩٨

٩٥٣٠٢٧٢٠/ ف

امامت٤٢ - ٨٠ متر
آسانسور فول بسيار شيک ۴٩م 
رهن کامل حاميان - ابراهيم زاده 

٠٩١٥٤٨١٩٠٠٨
٩٥٣٠٠٩٩٥/ ف

فRور'١٩-نسترن١
طبقه دوم،بدون آسانسور،٣خواب 

٢٠م رهن + ١/٣٠٠اجاره 
٠٩١٥١١٠٤٥١٨-٣٨٦٧٧٢٢٧

٩٥٣٠٢٦٨٣/ پ

;وثر ٢٣
١٣٧ متر ٣ خواب طبقه ٣ 

۵٠ م رهن +٣٠٠ اجاره
٩٥٣٠١٩٢١/ ف٠٩١٢٥٠٠٠٤٦٧

حاشيه ;وهسنگ� 
بدون  متر   ١٣۵ آپارتمان  اجاره 

رهن اجاره یک سال یکجا ١٨ م 
٠٩٣٣١٠٤٢٧٩٠

٩٥٣٠٣٢٩٢/ ف

احمدآباد - رضا
سراميک   ٢ طبقه  ٢خواب  متر   ١۴٠
لوکس بی واسطه ۵٠م + ٧٠٠ اجاره
٠٩١٥٥٢١٣٧٥٧-٣٨٤٦٠٨٩٧

٩٥٣٠٢٧٠٤/ ف

دانشجو ٢٩
١٣٠متر ٢خوابه کاغذ پارکينگ 

رهن ١٠م + ١م اجاره
٣٨٩٢٣٥٣٣-٠٩١٥٤١٤١٩٨٨

٩٥٣٠٢٨١٤/ ف

ا;از$ون 
آپارتمان ١۵٠مترى  

دوخوابه، با کليه امکانات 
حاشيه بلوار بعثت احمدآباد  

رهن قابل تبدیل 
٠٩٣٥٨٨١٢٧٣٨

٩٥٣٠٢٦٢٦/ ف

رضاشهر،١٦٠متر،شمال�
كال٢واحد،همكف،پارکينگ

حياط،تخليه،١٠م،٨۵٠تومان
٣٨٧٨٩٩٧٩ مرجانی

٩٥٣٠٢٧٢١/ ق

مالصدرا
١٧٠متر،٣خوابه،شيک 

١٠رهن،٢۴٠٠اجاره بی واسطه
٣٨٤٣٨٤٨٥

٩٥٣٠٣٢٩٠/ ق

باهنر
 MDF ١۵۵مترى طبقه ٢ سراميک
٣ واحدى (بی واسطه) ١٠م + ٢,٢٠٠

٩٥٣٠٣٦٢٤/ م٣٨٨٢٠٢٠٩

هنرستان 
١۵٠ متر ،نوساز، تک واحدى 

لوکس ٣٠م ٢/۵٠٠ اجاره
٩٥٣٠٣٣٠٩/ پ٠٩٣٦٣٠٩١٥٧٠

جالل ٣٤
متریال  صفر  امکانات  فول  متر   ١٧۵
 - حاجيان   ۴٠٠  + م   ١٢٠ اروپایی 

٠٩١٥٤٨١٩٠٠٨ابراهيم زاده 
٩٥٣٠٠٩٤١/ ف

معلم ٢٣
دفتر کار بسيار شيک ، ١۵۵ متر  

١۵ م رهن ١٨٠٠ اجاره 
٠٩١٥١٣١١٠٣٦قابل تبدیل

٩٥٣٠١٣٥٧/ ق

سيد رض� ١٠
١٧٠ متر سه خواب رهن و 

اجاره ٢ م
٠٩٣٥٣٣٠١٢٤٤

٩٥٣٠٢٦٥٢/ ق

ابوذر غفار' -١٧٥ متر 
 صفر - فول امکانات - بسيار لوکس  

٣٠ م رهن +٣,٧٠٠ م اجاره  
راد ٠٩١٥٨١٣٢٣١١

٩٥٣٠٢٩٤٤/ ف

هاشميه ١١
١۵٠متر، صفر، امکانات کامل، 

شخصی ساز، نورگيرعالی
 تک واحدى، بی واسطه

 رهن ٣٠م + ۴,۵٠٠م اجاره 

٠٩١٥٦٦٠٤٠٣٣
٩٥٣٠٢٦٢٧/ ف

هاشميه 
١٧۵ متر، تک سرام ،جکوزى مستر 

فول ۴٠م رهن ٢/٣٠٠ اجاره 
٩٥٣٠٣٢٩٩/ پ٠٩٣٦٣٠٩١٥٧٠

هاشميه ٢٦ 
١٧٠ متر ٢ خواب، کولر گازى و آبی 

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

٩٥٢٩٨٩٨٩/ پ

ملG آباد
٢٧٠ متر، ۴ خواب، شيک، فول ، 

رهن کامل 
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٢ َملک

٩٥٣٠٣٤٩٢/ ف

سجاد لو;س
٣٠٠متر ۴خوابه مستر 

رهن کامل ۴۵٠ تومان بی واسطه
٩٥٣٠٣٦٢١/ م٠٩١٥٥٥٩٤٢١٩

 جالل 
 ١٧٠متر نوساز 

فول 
٣٠ رهن 

٢,٢٠٠ اجاره 
 ٠٩١٥٢٠٦٩٤٧٧

مداح - شایسته
٩٥٣٠٢٥٤١/ ب

احمدآباد -دربست 
 دوبلRس ٢٠٠ م رهن ;امل

٠٩٣٨٨٥١٨٤٤١
٩٥٣٠١٨١٦/ ف

٩٥٣٠٢١٠٨/ خ

خيابان امام رضا
رهن و اجاره در یک روز 

ویالئی ، آپارتمان ، هتل آپارتمان
عليزاده          ٣٨٥٨٢١١٩

;وهسنگ�-١٠٧متر
بهشتی۴٠،حاشيه پارس١٩ و١٧   

فی ۶٠م رهن کامل
٠٩١٥٥١٢٧٢٩٦

٩٥٣٠٣٠٩٨/ پ

سناباد 
مناسب  مسکونی  ویالیی   متر   ٣٠٠
مدارس و موسسات ٢٠ م رهن +۵ م 
اجاره-    راد ٠٩١٥٨١٣٢٣١١

٩٥٣٠٢٩٥٣/ ف

دفتر;ار
یک اتاق با مبلمان ادارى 

کولرگازى،آیفون تصویرى 
مودم،شيک ،بلوارملک آباد 
هوشيار۴،خيام٣،اجاره٨۵٠
٠٩٣٦٤٨٩٦٣٢٧

٩٥٣٠٣٣٤١/ پ

;ارگاه و مغازه شير$ن� پز' 
 کامل جهت اجاره نيازمندیم 

٠٩١٥٥١٨٠٤٩٨
٩٥٣٠٢٩٣٨/ ف

منزل شمال�
همکف، با سابقه آرایشگاه شيک 
و تجارى موقت،ملک آباد،خيام٣

٩٥٣٠٣٣٤٧/ پ٠٩٣٦٤٨٩٦٣٢٧

و$ال$� دربست
حاشيه و;يل آباد 

 ٢ طبقه-سوئيت نگهبانی
بسيار شيک- بازسازى شده 

حياط - پارکت -کاغذ 
بی واسطه-۵٠٠ متر زیربنا

٠٩١٢٨٩٦٤٠٠٢ 
٩٥٣٠٣٠٩١/ ب

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

عباس زاده ٠٩١٥٩٠٤٣٠٢٥
٩٥٢٩٣٦٥٥/ پ

سجاد-دفتر ادار' 
 ٢٠٠ متر با دکوراسيون بسيار 
شيک،آماده واگذارى می باشد

 ٠٩١١١٨٠٠٠١٨
٩٥٣٠٣٠٢١/ ب

دفتر ;ار تجار' دائم
صد متر با آسانسور فول امکانات 

نبش معلم ٢۶ مجتمع کسرا 
٠٩١٠١١٢٥١٤٢

٩٥٣٠١٤٤٧/ ف

محدوده الماس شرق
ساختمانی در ٣ طبقه هر طبقه 

١١٠٠ متر با کليه امکانات 
مناسب جهت توليد و انبار 

(کامل یا مجزا)
به رهن و اجاره داده می شود

٠٩١٢٢٧١٨٢٤٢
٩٥٣٠١٥١٩/ ف

رهن و اجاره فور' 
٢١ متر مغازه تجارى،کف سراميک

 MDF- سکوریت آب و برق
٠٩١٥٧١٣٧٩٤٥ فکورى ١٠ 

٩٥٣٠٣٢٥٠/ م

حاشيه نواب صفو'
۵٠ متر تجارى

 در ٢ طبقه آب و برق ٣ فاز
٩٥٢٩٧٧٢٧/ ف٠٩٣٧٩٣٧٤٥٢٧ 

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

٩٥٣٠٠٥٣٩/ م٠٩١٥١١٣٣٩٤٣

$G واحد ١١٠ متر' واقع 
در بلوار فارغ التحصيالن

جهت اجاره، مسکونی یا آرایشگاه
٠٩١٥١١١٦١٩٩

٩٥٣٠٣٠٨٢/ ف

اجاره مغازه ٤٠٠ متر
حاشيه جانباز ماهيانه ٣٠م 

قابل تبدیل
٠٩٣٣٥١٢٩٩٥٥

٩٥٢٩٩٤٢٣/ ق

بين فلسطين ٢٧-٢٥ 
آپارتمان ١٠٠ متر طبقه ٢- جهت 
شرکت و دفتر کار - رهن واجاره 

٠٩٣٨٤٠٥٧٧٣٧
٩٥٣٠٣٣٧٩/ ف

تجار' حاشيه آبRوه
٣۵متر همکف + ١٢متر بالکن دکور 

و سردر MDF شيک- ٢.۵ اجاره
٠٩١٥٥٠٣٣٨٩٩ ١۵رهن

٩٥٣٠١١١٨/ ق

ا;از$ون 
یک باب فروشگاه با مساحت 

۵۵ متر همکف و ١۵ متر 
بالکن حاشيه خيابان

 دکتر چمران جنب بانک رفاه 
رهن و اجاره 

٠٩٣٥٨٨١٢٧٣٨
٩٥٣٠٢٦٣٧/ ف

دفتر ;ار ٧٥ متر'
واقع در خيابان سناباد 

نرسيده به چهارراه 
راهنمایی با کليه امکانات 

ودو خط مجزا 
۵ م+ ١,۵٠٠ م اجاره

٠٩١٥٨٦٣٦١٤٤
٩٥٣٠٣١٩٢/ ف

 طرقبه 
 اجاره ٢٠ مغازه همکف 
مقابل پارک پونه 
٠٩١٥٨٠٨٥٩٠٧ 

٩٥٢٩٣٠٦٢/ م

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

٩٥٢٩٧٧١٥/ ر٠٩١٥١١٠٩٨٩١

خيام شمال� 
٢ واحد ١٠٠ و ١٣٠ مترى با تمام 

امکانات ٠٩١٥٣١٤٦١٤٣
٠٩١٥٣١٠٨٤٣٣

٩٥٢٨٠٩٣٦/ ف

نرسيده به ميدان امام حسين 
مغازه ٣۵ متر، سرویس بهداشتی 

تجارى دائم ٠٩١٥٤٢٣٨٨٦٩
٣٧٣٤٢٩٣٤

٩٥٣٠٣٣٤٠/ ف

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

 ٠٩١٥٥٠٥١٤٢٨مقداد ١۴ 
٩٥٢٩١٩٣٩/ آ

حاشيه بلوار استقالل
ز$رزمين ٣٠٠متر'

٣٧٦٢٨٤٥٨ با امکانات کامل
٩٥٢٩٤٨٩٢/ ف٠٩٣٥٦٥٤٤٤٢٢ 

منزل شمال�
طبقه دوم ،٢۵٠متر بنا،سوئيت مجزا 

سقف بلند،پارکت،ملک آباد،خيام٣
٩٥٣٠٣٣٦٢/ پ٠٩٣٦٤٨٩٦٣٢٧

سه راه فردوس� 
شاهنامه ۶- ویال لوکس

 با تمام امکانات
موسوى ٠٩٣٠٤٤٤٠٢٨٨

٩٥٣٠١٨٥٤/ پ

٩٥١٩٢٥٥٦/ ق

Gباغ و$ال' شي 
 ویالى مبله،استخر،سونا،جکوزى 
کليه امکانات رفاهی و سرگرمی

٠٩١٥١٥٧٣٠٠٥

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

بلوار شاهنامه ٢٠٠ متر سوله 
٢٠٠ متر محوطه با امتيازات 

٠٩١٥١٢٠٨٦٥٦  رهن و اجاره 
٠٩١٥٧٠٨٢١٢٧

٩٥٣٠٠٨٦٧/ ش

٩٥١٤٣٦٣٥/ خ

 سالن، سوله ،انبار
درشهرک هاى صنعتی

 و مناطق صنعتی
با٢٠سال تجربه

 ٠٩١٥٥٠١٤٤٨٣
یوسفی٠٩١٥٧٠١٤٤٨٣

اجاره $G حلقه 
چاه آب برق� 

روستاى زاک 
٠٩١٥٧٥٩٦٢٩٩

٩٥٣٠٠٨٧٦/ ش

سالن ١١۵ مترى واقع در حاشيه 
آزادى ١٣١ (دیزى سنگی ) با برق 
٣ فاز ۵٠ امپر به رهن و اجاره داده 

می شود ٠٩١٥٤٥٠٤٠٠١
٩٥٣٠٢٢٦٢/ ف

٢٠٠٠ متر سالن 
٣٠٠ متر ادارى
 ٣۵٠ آمپر برق 

٠٩١٥٧١٥٨١٠٠
٠٩١٥٧٥٨٤٦٨٦

٣٥٤٢٠٤٦٠
٩٥٣٠٣٣١٩/ ف

آپارتمان خر$دار$م.
ملک شش دانگ 
پایانکار، سند آزاد

٩٥٣٠٠٥٤٩/ د٠٩١٥٣١٥٤٠٩٦

٦٧ متر 
آماده تحویل 
١٠٠ م نقد 

۶٠م وام مسکن
الباقی با اقساط 

٢۴ ماه
بلوار وحدت 

نزدیک حرم مطهر
٣٨٠٨٣٦١٣

٩٥٢٨٦٣٢٨/ ق

رهن و اجاره آپارتمان
تا ٧٩ متر

اجاره باغ و و$الرهن و اجاره خانه

 tرهن و اجاره امال
تجار' وادار'

رهن و اجاره صنعت� و 
;شاورز'

 خر$د و فروش آپارتمان
تا 6٩ متر

رهن و اجاره آپارتمان
٨٠ تا ١١٩ متر

رهن و اجاره آپارتمان
١٢٠تا ١4٩متر

 رهن و اجاره آپارتمان 
١5٠ متر به باال

٩٥٢٩٥٥٧٢/ق


