
٣٧
دوشنبه ٢٠  دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٤

گاراژ نصير 
از گاز ١۵، داراى  بعد  گاز  خيابان 
٣ دربند مغازه تجارى برق سه فاز، 
متر   ١٠٠ حدود  مجزا  گاز  کنتور 
باز  فضاى  متر   ٢٠٠ گاراژ  صحن 
تجارى رهن و اجاره داده می شود 

٠٩١٥٥٠٦٢٣٨٠
٩٥٢٩٩٧٣٠/ م٣٢٧٣١٩٨٦

ميدان توحيد
٢٣٠ متر ویالیی جهت انبار و 

کارگاه ١٠ م + ١,۴٠٠ م 
٠٩١٥٥٢٣٧٧٣٩

٩٥٣٠١٥٤٩/ ف

به مMان� جهت 
پيتزافروش�

در محدوده احمدآباد سجاد 
سلمان فلسطين به متراژ 

١٠٠ متر نيازمندیم
٠٩١٥١١١٨٥٣٦

٩٥٣٠٤٥٦٤/ ر

دفتر 3ار 
ميدان راهنما��
٢٠ متر- ٢  اتاق- طبقه سوم 
ساختمان ادارى- حاشيه اصلی خيابان 

٢م + ۴٠٠ - اجاره 
تلگرام ٠٩٩٠٣٥٣٢١٥٥

٩٥٢٩٨٩٢٨/ م

مغازه با سابقه سوپر 
لبنيات� و ز�رزمين

حاشيه خيابان اصلی
٩٥٣٠١٣٩٠/ م ٠٩١٥٤٤٤٢٨١١

�حاشيه نواب صفو
۵٠ متر تجارى

 در ٢ طبقه آب و برق ٣ فاز
٩٥٢٩٧٧٢٧/ ف٠٩٣٧٩٣٧٤٥٢٧ 

 ��< باب مغازه ١٠ متر
داخل گاراژ جهت برق اتومبيل
 و یا رادیات سازى اجاره داده 

می شود ٠٩١٥٠٠٢٤٤٧٦
٩٥٣٠٤٥٧٣/ ف

مMان� مناسب جهت 
درمانگاه و 3ليني< 
مطب و دفترکار رهن و 

اجاره داده می شود 
کوى دکترا، ابن سينا 

٠٩١٥١١٥٠١٢٥
٩٥٣٠١٩٥٠/ ف

شاند�ز 
باغ ویالى اجاره اى مجهز به مجموعه 

آبی سرپوشيده استخر آب گرم 
و جکوزى   ٠٩١٥٥٠٦٨٢٤٨

٩٥٢٥٦٢٧٦/ پ

٩٥٢٧٦٠٩٢/ م

 سه راه فردوس� 
 باغ اجاره اى با تمام امکانات 

استخر، روزانه، هفتگی
زرگرانی ٠٩١٥٣١٥٣٣٧٨ 

سه راه فردوس� 
شاهنامه ۶- ویال لوکس

 با تمام امکانات
موسوى ٠٩٣٠٤٤٤٠٢٨٨

٩٥٣٠١٨٥٤/ پ

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

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

 ٣٦٥١٧٦٥٦
٠٩١٥٥١٥٢٤٦٣

٩٥٠٨٤٥٤٠/ ف

اجاره �< حلقه 
چاه آب برق� 

روستاى زاک 
٠٩١٥٧٥٩٦٢٩٩

٩٥٣٠٠٨٧٦/ ش

٢٠٠٠ متر سالن 
٣٠٠ متر ادارى
 ٣۵٠ آمپر برق 

٠٩١٥٧١٥٨١٠٠
٠٩١٥٧٥٨٤٦٨٦

٣٥٤٢٠٤٦٠
٩٥٣٠٣٣١٩/ ف

 3ارآفر�ن
 مرکز معامالت کارخانجات

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

٩٥١٠٨٣٣١/ مهاشمی

٩٥٢٠٠٢١٢/ پ

سوله -سالن -انبار
از ٨٠ متر تا ۴٠٠٠ متر

 ٠٩١٥١١٥٥١١٨
یاسر دادخدایی ٣٦٦٦٥١٥٤

سالن - سوله - انبار
رهن و اجاره - جاده سنتو

٠٩١٥٢٠٤٠٨٣٤
٠٩١٥٣٠٠٠٨٣٤

٩٥١٧٥٤٦٠/ ف

 Bتوس ٣٣ 3ش
۶٠٠ متر انبار و سرایدارى 

امتيازات کامل برق خانگی، تریلی رو 
٩٥٣٠١٤٨٠/ م٠٩١٥٣١٧٥٥٧٤

قاسم آباد ۴۶ متر،ششدانگ
 یک خواب، تراس و تميز، طبقه دوم، 
١٣ م نقد+ ١۵ م رهن+ ٣۵ م وام  
٠٩١٥٨٩٣٠٣٠٠- ٣٦٢٢٥٩٤٩

٩٥٣٠٣٩٦١/ ف

شر�عت�
۶٣ متر طبقه دوم دوخواب 

سراميک MDF کاغذ
٠٩١٥٩٧١١٩٣٨

٩٥٣٠٣٧٢٢/ ر

شهيد 3ر�م� 
۵۵متر، طبقه اول ۵٨م 

٩٥٣٠٠٤٣٧/ ف٠٩٣٩٩٢٦٩٦٣٤

 حاشيه اماميه٧٥
فازیک، ۵٠متر سندششدانگ

٣۵نقد+١۶وام+١۵رهن
٠٩١٥٥١٢٨٨٧٣-٣٦٢٢١٨٨٨ 

٩٥٢٩٩٣١١/ ق

٦٧ متر 
آماده تحویل 
١٠٠ م نقد 

۶٠م وام مسکن
الباقی با اقساط 

٢۴ ماه
بلوار وحدت 

نزدیک حرم مطهر
٣٨٠٨٣٦١٣

٩٥٢٨٦٣٢٨/ ق

 ٦٠و٧٥مترآپارتمان
 فقط سند۶دانگ به ترتيب٢٠و ٣٠م 

نقد+۶٠م وام+٢٠م و٣٠م رهن
٣٦٢٠٤٢٠٨-٠٩٣٩٣١٠٩٦٦٢ 

٩٥٢٨٨٧٦٣/ ق

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

٩٥٣٠٠٥٤٩/ د٠٩١٥٣١٥٤٠٩٦

پيروز�، سرافرازان 
سنددار،  متر،   ۶٣,۵  ،١۴ آرمان 

نوساز، بسيار شيک، فی ١٣٣ م 
٩٥٣٠٣٩٣٧/ ف٠٩٣٧٤٣٣٦٤٣١

٩٥٢٨٨٧٥٥/ ق

فروش�٥٠متر آپارتمان
 فقط باسند۶دانگ

۴نقد+١۴رهن+۴۵شرایط وام
 ٣٦٢٢٤٢٢٩-٠٩١٥٣١٠٩٦٦٢

قاسم آباد
MDF ۶٠مترى همکف راه جدا

۶٠مترى تک واحدى ،ارمغان
٣٥٢٣٥٠٠٣-٠٩١٥٣١٥١٦١٨

٩٥٢٥٩٨٦٢/ ق

قاسم آباد،فالح�١٦
۵۵مترنوسازفول بی نظير

٢۵رهن+٢۵هنگام سند+٧٠نقد
٣٥٢١٥٨٦٤-٠٩١٩٥٩١٨٩٥٨

٩٥١٧٢٧٦٦/ ق

اول قاسم آباد
٧۵ متر فول صفر قابل

 ٧٨ م نقد+ ۶٠ وام + ٣٠ رهن 
۵۵ متر طبقه دوم شيک قابل 
٣٠ نقد + ۶٠ وام + ٢٠ رهن

 بی واسطه
 ٠٩١٥٣٠٠٩٢٢٣

٣٦٦٢٤٧٢١
٩٥٣٠٤٢٥٨/ ف

هميشه برا� آپارتمان 
شما مشتر� دار�م

سيدرضی
 امامت ، جالل
عظيمی ، شایان

٠٩١٥٧٧٧٣٧٤٢
٩٥٢٩٨٨٩٢/ ل

نزد�< حرم 
خرید و فروش آپارتمان

٣٢٢٥٤٤١٤-٠٩١٥١١٠٥١٢٧
٩٥١٥٠٤٨٨/ ق

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

٠٩٣٣٢٣٦٣١١٠ ۴%- گرجی
٩٥٣٠٠٢٤٧/ م

�اند�شه -فروش فور
MDF- ٧٧متر -سراميک

کاغذدیوارى- گازروميزى 

پارکينگ انبارى تراس أسانسور 

١٠٩م نقدى+٢۵م وام٧% 

٠٩١٥٦١٥٦٠١٢
٩٥١٨٤٥١٥/ ق

قاسم آباد 
آپارتمان شما را نقدا خریداریم

٢-٣٥٢٣٤٤٤١    آتيه
٩٥٢٧٠٢٧٧/ ف

حجاب-٧٥متر
طبقه دوم سراميکMDF کاغذپنل

انبارى پارکينگ٨٠نقد+۶٠وام
٠٩١٥١٠١١٥٨٩-٣٦٢٣١٧٩٠

٩٥٠٤٠٤٤٩/ ق

اقبال 
٧۵متر، فول امکانات طبقه دوم، 

دوخواب فی ١١٠م 
٩٥٣٠٤٦٩٧/ ف٠٩٣٣٢٣٥١١٨٦

٧٩ متر
٢ خواب

بلوار وحدت
٩٠ م نقد 

الباقی در٣٠قسط
۶ ميليون تومانی 

٣٨٠٨٣٦١٣
٩٥٢٨٦٣١٩/ ق

ا3از�ون- فرامرز عباس� 
٧٠ متر، مجموعه ٣ واحدى، طبقه 
سوم، بدون آسانسور، فی ١۶٠ م 

٩٥٣٠٠٥٢٢/ م٠٩١٥٥١٣٩٥٢٨ 

سه راه زندان   
قانع ٧ 

٧٧متر، کاغذ، کولرکاغذى  
درب برقی طبقه ٢ 

فی ١۵٠م   
٠٩١٥٥١٤٠٨٣١ ميرى

٣٨٩٢٧٠٨٣
٩٥٣٠٤٧٠٨/ ف

حافظيه-٧٥متر
فول،٢واحد در یک مجموعه

 فی  ١٧۵م  بی واسطه
٠٩١٥٤٠٠٥٧٤٩

٩٥٣٠٢٥٠٩/ پ

� قاسم آباد-٧٥متر
 ٢خواب طبقه٣تقاطع اماميه و 

استادیوسفی فی١٢۵م
٠٩٣٧٦٧٦٩٤٨٨-٣٦٦٣٩٦٩٤ 

٩٥٣٠٤٠٣١/ ق

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

١و٢و٣ خواب
شجاعی ٣٨٥٣٣٠٩٠

٩٥٢٨٢٦٤٠/م

 اند�شه
٨٢مترصفر فول١۶۵م 

٩٠متر٢خواب طبقه اول١٣٧م
۵۵متر١خواب طبقه اول١١٢م

داراى شرایط وام و رهن
٠٩١٥٥٢٤٩٩٣٢ 

٩٥٢٩٧٧١٧/ ق٣٦٢٢٣٢٦٢

٩٥٣٠٤٢١٤/ ط

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

٧۵مترى وکالتی.فی۵٩م هرواحد
٠٩١٥١١٥٦٧٦٣-٣٢٧١٠٩٠١

٧٩ متر� ابوطالب
٢خواب پارکينگ سند ششدانگ 

طبقه ۴ بدون آسانسور ١١٧م
٠٩١٥١٥٢٠٥٨١

٩٥٣٠٣٧٣٢/ ر

ز�رف� منطقه
خيابان عباد� فاطميه ٢٥
٧٠ متر نورگير عالی ١ خواب 

فی ٩٠ م ٠٩١٥٥٠٤٠٢١٤
٩٥٣٠٤٣٥٢/ ف

٩٥٢٢٠٠٥٣/ ق

 قاسم آباد
الهيه

۶٠متر                     ١٠۵م
۶۵متر       ۵٨م+۶٠وام
٧٢متر                    ١١٧م
٧۶متر                     ١٢٣م
٧۵+١٠٠متر حياط    ١۴۵م
٧۵متر فول          ١۴٠م
٨٠متر لوکس     ١۵٠م
٩۶متر                     ١۴٨م
١٠٠متر فول      ٢٠٠م
١٠۵متر فول      ٢١٠م
١١۵متر                ٢١٨م
١۵٢مترفول       ٢٧٣م
آپارتمان نقدا خریداریم

ميثاق - مجيدیه٣/٢یعقوبی
٣٦٦٣٩٢٤٦

٠٩١٥٨٢٤٤٢٧٧

اماميه ٦٨
٧۵ متر پارکت پنل دو 

خواب پارکينگ شخصی ساز 
طبقه اول درب برقی آیفون 
تصویرى ٨۵ م نقد+ ٢۵ م 

رهن + ٢٣ م سند
٠٩١٥١١٩٦٣٩٥

٩٥٣٠٣٦٤٣/ ف

رضاشهر- ٧٥ متر٢ خواب 
 ۴ آسانسور  بی  نورگير  سوم  طبقه 
واحدى بازسازى کامل ١٢ سال ساخت 

٠٩١٥٠٠٢٢٩١٥
٩٥٣٠٤٠٠٩/ ف

٩٥١٢٨٦٨٢/ ق

قاسم آباد
آپارتمان نقدا خریداریم

٠٩٣٥٥٨٣٣٣٠٥-٣٦٦٣١١٠٢

قاسم آباد
آپارتمان شما را نقدا خریداریم.
٠٩١٥٣٠٦٩٧٣٣-٣٦٦٢٠٨٨٥

٩٥٢٧٢٧٦٩/ پ

صياد 
 شهرستان�

٧٠ متر همکف یکسال 
ساخت فوق لوکس ١۶٠ م 
(مالک) ٠٩١٥٤١٦٢٤٦٧

٩٥٣٠٠٦٨٤/ ف

حاشيه الدن
٨٩ متر سراميک هایگلس پکيج شيشه 
دو جداره ٢سال ساخت وکالتی ١۶٠ م 
٠٩١٥٥٠٧٩٢١٩-٣٥٠٢٦٤١٢

٩٥٣٠٤٥٩٤/ ف

اقدسيه ١٥
٨۵ مترى ، شيک ، بدون 

آسانسور ١٠۵ م نقد+ ١٨ م وام
٠٩١٥٥٣٣٣٨٩٥

٩٥٣٠٠٥٠٨/ ق

فروش�
یک واحد آپارتمان به مساحت 
٨٧ متر با امتيازات مستقل، 
سند ششدانگ طبقه سوم، 

واقع در مصلی، شهيد 
صدوقی ٣٢، ٧ سال ساخت
٠٩١٥٣١٩٧١٥٢

٩٥٣٠٣٩٢٥/ ف

دوبلMس ميدان حجاب
٨٠ متر سنددار طبقه ٣ تميز 

٢٠م رهن + ١١ وام + ۵٧ نقد
٠٩١٥٠٨٠٣٩٦٧

٩٥٢٩٦٣٩٣/ ر

مجيد�ه الهيه اقدسيه امير�ه
گلچينی از بهترین آپارتمانهاى 

لوکس وام دار و سنددار
٣٥٢٣٤٠٠٩-٠٩١٥٩٠٠٠٠٨٦

٩٥٣٠٣٧٧٠/ ق

هنرستان٣١
٨٠متر،سراميک،کاغذ،پارکينگ 

بی واسطه،٢٢٠م
٩٥٣٠٤٩٥٥/ پ٠٩٣٧١١٩٦٤٧٧

 ٨٥ متر، ٢ خواب، صفر، فول 
(امتياز پارکينگ،   ،٢ طبقه  آسانسور، 
وام   ٨٣  + نقد)   ٧٠=١٠٠+   ٣٠ وام 

 ۴٠٩٣٦٦٩٣٣٤٧٧% -الهيه
٩٥٣٠٣٩٨٣/ م

٨٥متر الهيه مجيد�ه٣
صفر. فول ٩١م نقد + ٣٠ م 

رهن + ۴٠م وام
٠٩٣٠٩١٩٥٨٠١ (بيواسطه)

٩٥٣٠٤٦٠٩/ ق

و3يل آباد ٥٠
٨٠ مترفول دو خواب طبقه اول 

۶ واحدى فی ١٨۵ م 
٩٥٣٠٤٧٠٧/ ف٠٩٣٣٢٣٥١١٨٦

الدن ٢٠
٨۵ متر طبقه اول 

آسانسور ٩۵م نقد 
+ ۴۵م رهن 

+ ۵٠م وام
٠٩٣٦٥٨٧٠٩٥٦

٩٥٣٠٢٢٧١/ ف

٨٦ متر
٢خواب

آماده تحویل
نزدیک حرم مطهر

١٩٩ م نقد 
الباقی در٢۴ ماه

اقساط 
٣٨٠٨٣٦١٣

٩٥٢٨٦٣٢٥/ ق

٨٥ متر 
همBM شمال�،صياد ١٣

MDF ، ٢ خواب ، سراميک
پکيج ، رادیاتور، پارکينگ 

انبارى ، جارو مرکزى ، ۴ واحدى 
 ٧ سال ساخت ، قيمت ٢٢٠ م

 ٠٩١٥٥١٧٩٢٤١
٣٦٠٩١٧٦٨-٣٦٠٥٣٩٩٠

٩٥٣٠٤١٣٩/ ل

طرقبه
آپارتمان ٨٠ مترى صفر ٢ خواب 

با وام ۴ درصد آماده تحویل
٠٩١٥١١٧٦٨٦٣

٩٥٣٠٣٩٩١/ ف

٩٥٣٠٢٥٢٧/ ب

 درجوار حرم مطهر
 عل� ابن موس� الرضا (ع)
 فروش تعداد محدودى واحد 

مسکونی با شرایط ویژه و 
اقساط بلند مدت 

متقاضيان می توانند جهت 
کسب اطالع با سازمان فروش 

٣٨٧١٤٠٠٠
داخل� (٢٣١)

تماس حاصل نمایند
شرکت سرمایه گذارى توسعه 
شهرى توس گستر(سهامی عام)

اقبال ٢١ 
طبقه ۵ سراميک MDF آسانسور 
پارکينگ ریموت تراس فی ١٩٨م

٠٩٣٦٦٩٦٢٥٠٢
٩٥٣٠٣٧١١/ ر

فروش فور� دانشجو ٣٠
طبقه ٢,۵ ، ٨٢ متر ،  نورگير 

بازسازى کامل ، شيک
٩٥٣٠٤٣٤٠/ ر٠٩٣٧٧٨١٩٩١٠

الدن 
٨۵ متر زیربنا ٢ خواب به انضمام 

١٨ متر سوئيت فی ١٩٠م 
٩٥٣٠٢٣٤١/ ف٠٩١٥٧٩١٨٢٧٢

٩٥٢٩٦٤٠٢/ پ

امام رضا، بهار 
فدائيان اسالم عدل خمينی  
خرید، فروش، رهن و اجاره
٠٩١٥٥١٥٢٥٧٥ کمالی

الهيه -محمد�ه
٨۵ متر - فول - ٧۶ م نقد 

+٢۵ م رهن +۴٠ م وام
( بی واسطه ) ٠٩٣٠٩١٩٥٨٠١

٩٥١٧٩٤٧٦/ ف

قاسم آباد
٨۵ متر بنا + ٢١ متر 

تراس، طبقه اول، 
پارکينگ اختصاصی، 
سند ۶ دانگ، ١۵٠م

٠٩١٥٠٠٣٠٧٢٨
٩٥٣٠٣٦٩٨/ ر

آپارتمان فروش� 
اکازیون، مطهرى شمالی ٢,٢۶ 

٨۵متر، فول امکانات 
طبقه ۴ ، رو به خيابان

فول العاده شيک، تک 
٠٩١٥٣٤٣٣٠١٠
٠٩١٥٤٤٢٤٤٥٢

٩٥٣٠٤٠٤٥/ ق

امامت ٤١
٨۴متر، همکف شمالی، لوکس
۴٠م رهن ۶٠م وام ١١٠نقد 

٠٩١٢٩٤٢٥٢٧٢
٩٥٢٩٧٩٣١/ ق

3وشش٥٤ (قائم ٢١٫١) 
٨۵متر، سند۶دانگ، پارکينگ 

١٣۵م، تخفيف جزئی پاى قولنامه 
٠٩١٥٧٠٥٢٢٥٩

٩٥٣٠٣٨٢٣/ ق

هفت تير، موقعيت عال�
٨۵و ٩۵مترى، صفر، فول، خوش 

نقشه، قيمت کارشناسی، بيواسطه 
غفاریان   ٠٩٢١٥١١٢٧١٤

٩٥٣٠٤٩٧٦/ ق

اوا�ل اقبال 
٨۵ و ١٢٠ مترى ،صفر

فول ، بی واسطه
٩٥٣٠٠٥٧٧/ پ٠٩١٥٥٠٦١٨٩٥

 ،�عباد
اول ا�ثارگران
٨٠ متر، دو خواب، انبارى، 
پارکينگ داراى سند و وام 

شرایطی فی ١۶٠ م 
٠٩١٥١١٣٢٩٥٠

٩٥٢٩٨٣٨٣/ ر

٩٥٢٦١٩١٤/ ف

آپارتمان و منزل و�ال�� 
شما را در محدوده ابوطالب، 
عبدالمطلب و کریمی خریداریم
ریحانی  ٠٩١٥٩٧٥١٠١٩

 Bمعلم - شر�
٨٠متر ، فول ، فروشنده واقعی  

بی واسطه- فی ١٩۶ م
٠٩١٥٩١٥٣٦٢٦

٩٥٣٠٤٣٨٣/ ق

مهد� همBM جنوب�
٨۵متر داراى ٨٠متر حياط اختصاصی 

بدون پارکينگ بی واسطه- راد

٩٥٢٤١٤٧٥/ د
٠٩٠٣٤٣٥٦٤٣٨ -٣٧٦٤٧١١٦

اوا�ل مجيد�ه و رحمانيه
١٠٠ مترى- صفر- فول 

تحویل ۴۵م +۶٠ م وام+ ٨٠ نقدى      
 ٠٩٣٦٣٠٤٣٠١٧-٣٥٢٣٣٤٨١

٩٥١١٣٧٦٤/ م

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

خر�د و فروش آپارتمان
٨٠ تا ٨٩ متر

خر�د و فروش 
آپارتمان ٩٠ تا ٩٩ متر

٩٥٢٩٥٥٧٢/ق


