
٣٥
چهارشنبه ٢٢ دى ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٤٥

بازرگان� معين
پخش انواع لپ تاپ ، تبلت  
موبایل و کامپيوترهاى خانگینو 

CORE i5-RAM 4GB
HARD 500-LED LG

وسایر متعلقات کامل۴٠٠,١
با ارائه سند رسمی 

اتحادیه کامپيوتر مشهد
لپ تاپ لنوو« آک» ٩٩۵ تومان 
لپ تاپ ایسوز« آک» ١ميليون تومان

٣٧٢٣٣٣٠٠ و ٣٧١٣٣٣٠٠
٩٥٢٠٧٢٤٨/ ل 

خر�د 3امپيوتر 
و لپ تاپ 3ار3رده

به صورت نقد با قيمت عالی با  معاوضه
٩٥٢٦٧٦٩٤/ م٠٩١٥٩٢٣٧٥٣٠

٩٥١١٢٤٥٧/ پ

3امپيوتر و لپ تاپ
 شما را نقدًا خر�دار�م

بازدید در محل رایگان 
٣٧٦٥٥٧٨٨

خر�د سيستم 3ار3رده 
فروش سيستم
 از ١۵٠ تومان 

٩٥١٩٢٧٢٩/ پ٣٧٦٤٥٤٦٨

فروش 3امپيوتر 
 DDR2

با ال سی دى
 ۴٧۵ هزار تومان

٣٧٢٦١٤٣٥
٣٧٢٦٧٠٩٧

٩٥٢٢١٥٢٤/ ق

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

٩٥٢٧٥٢٥٠/ د

3امپيوتر 3نLاش

نقدواقساط
کامپيوتر-لپ تاپ -تبلت  
بدون پيش پرداخت،بدون سود 
تقی آباد ساختمان اندیشه واحد ٨
٣٨٤٠٤١١٢-٣٨٤٣١٤٦١

تاسيس١٣٧٩

٩٥١٨٧٧٣٤/ پ

خر�د و فروش 
کامپيوتر و نوت بوک 

بصورت عادالنه و نقدا 
٣٨٩٠٧٤٤٦ -٠٩٣٣٣١٣٩٩٦٤

فروش اقساط�
کامپيوتر،لپ تاپ،تبلت

بدون چک،پيش پرداخت 
و سود

 ٠٩١٥٦٦٠٠٠٦٩
٣٢٧٢٧٢٧٤

٩٥١٩٧٤١٠/ خ

امالt �اسين
مشارکت درساخت

 آزادشهر
٠٩١٥٥٨٢٨٤١٤-٣٦٦١٦٦٥٤

٩٥٢٨٧٠٥٨/ ق

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

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

٩٥١٩٥٨٨٩/ ق

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

سجاد، وکيل آباد
٩٥٢٣٧٩٥٤/ ف٦-٣٨٤٤٣٣٩٥

مالLين محترم جهت مشار3ت 
بدون واسطه با شرکت انبوه ساز 

سایه بان با ٢٠ سال سابقه در 
ارتباط باشيد ٠٩١٥١٠٩٣١٨٨

٩٥٢٩٨٩٦١/ پ

 مالLين الهيه
 زمين شما را جهت مشارکت 

نيازمندیم بی واسطه
٠٩١٢٨٤٩٠٨٦١-٣٥٢١٠٣٣٢ 

٩٥٢٨٨١٦٣/ ق

مشار3ت در ساخت
به ملک شما در

 منطقه ١١ نيازمندیم.
٠٩١٥١٠١٨١٢٥

٩٥١٥٤٨٤٧/ پ

نيازمند�م
مشار3ت  

٠٩١٥٤٠٠٧١٩٠
٩٥٣٠٢٥٨٨/ ق

٩٥٣٠٢٣٥٣/ پ

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

مسLن پا�تخت
زمين - آپارتمان 

الهيه- سپاد - جاهدشهر
٠٩١٥١١٠٤٩٠٩-٣٥١٣٢٦٩٦

٩٥٢٧٩٧٩٥/ ف

مسLن شهروند 
به ما بسپارید- از ما بخواهيد 

وکيل آباد- معلم دانشجو 
٣٨٦٤٠٠٠٤-٠٩١٥٣١١٩٩٩٠

٩٥١٩٠٢٥٩/ ف

امالt 3وشا
سناباد،دانشگاه،ابن سينا 

آبکوه،صاحب الزمان،سنایی
٢-٣٨٤٨٧١٢١

٩٥١٩٥٥٤٦/ پ

فرامرز
امالک نيک بين

٣٦٠٧٩٢٢٥-٣٦٠٩١٠٦٤
٩٥٠٤٧٣٥٨/ ف

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

(امالک گلها) نبش قائم ۴
٣٣٨٥٥٤١٥- ٣٣٨٥٥٢٥١

٩٥١٥٨٠٨٨/ ف

گلبهار
 امالt استقالل 

 خریداریم .
٠٩١٥٥٥٩٢٢٧٦-٣٨٣٢٦٦٤٤

٩٥٢٩٦٠٢٤/ ش

آزاد شهر
امالک کوثر

٠٩١٥٨٩٨١٨٦١
٠٩١٥٥١٦٤٧٨٠
کرمانی ٣٦٠٦٩٠٠٢

٩٥٢٨٣٢٤٧/ پ

خ امام رضا
امالک عليزاده

٩٥٣٠٢٠٩٠/ خ          ٣٨٥٨٢١١٩

امالt فردوس� قاسم آباد
خرید- فروش- رهن واجاره

٠٩١٥١١٣٤١٠٥
٣٦٢٢٦٠٥٣-٣٦٢٢٨٦٤٤

٩٥١٩٠٢٠٤/ ق

گلبهار 
امالt ناج�   

٣٨٣٢٤٢٢٣-٠٩١٥٤٣٨٨٠١٤
٩٥٢٤٣٦٢٣/ ش

امالt برادران
خر�د            فروش

٢۴ساعته   فورى   ٢۴ساعته

رهن          اجاره
 قاسم آباد، نبش شاهد٣۶
٠٩١٥٩١٤١٢٨٨-٣٥٢٣٩٨٩٣

٩٥١٩٧٨٩٦/ ط

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

شما در امور خرید و فروش
٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢-٣٦٠١٢٦٤٦

٩٥٢٩٢٥٢٣/ ل

٩٥٣٠٤٨٩٧/ خ

خ امام رضا
 محدوده حرم
هتل ، هتل آپارتمان
سوئيت ، مهمانپذیر

رهن و اجاره،گارانتی
آپارتمان٣،٢،١خوابه
خرید و فروش،معاوضه 

با تمام نقاط شهر
  ٠٩١٥٣١٠٨٠٩٧
امالک عليزاده ٣٨٥٨٢١١٩

٩٥٠١٤١٨٨/ پ

امالt سراسر� قاسم آباد 
 فقط در �< روز

خرید، فروش، رهن، اجاره
٣٦٢١٦٥٨٨-٣٦٢٢٥٥٨٨

 

گرام� همشهر�ان  توجه  قابل   
باطالع می رساند آقاى حسن محمدنيا 
مسئول دفتر مشاور امالک به شماره 
عضویت ٨۶۶٧ به آدرس: انتهاى جاده 
خين عرب حاشيه آسفالت ، مشاراليه 
خود  شغل  از  گيرى  کناره  درخواست 
که  متعاملينی  کليه  از  لذا  دارد  را 
دارند  مدارکی  مشاراليه  دفتر  در 
تسویه  جهت  است  خواهشمند 
روز  سی  مدت  ظرف  حداکثر  حساب، 
فوق  محل  به  آگهی  نشر  تاریخ  از 
الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 
در  است  توضيح  به  الزم  بگيرند، 
و  فوق  زمان  در  مراجعه  عدم  صورت 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشاراليه 
اتحادیه هيچگونه مسئوليتی در قبال  
نخواهد  احتمالی  ادعاهاى  و  مشکالت 
داشت تلفن تماس دفتر مشاور امالک 

٠٩١٥٣٠٤٣٤٢٦
روابط عمومی اتحادیه صنف 

مشاورین معامال ت امالک مشهد
٩٥٣٠٦٤٧٢/ م

٩٥٠٢٣٦١٠/ ط

قاسم آباد
 امالt پرد�سان

٠٩١٥٥٠٣٤٦٧٦-٣٦٢١٠٠٣٠

امالt آسمان هشتم 
آماده ثبت و سفارش 

خرید، فروش، رهن و اجاره هتل، 
هتل آپارتمان و مکان هاى تجارى 

شما می باشد نبش شيرازى ۴ 
پاساژ نگين واحد ١٠٠

٣٢٨٠١١٦٧  ٠٥١
٠٩١٥٠٠١٠٦٥٥

٩٥٣٠٣٦٨٦/ ف

مسLن قصر رامان 
قاسم آباد مقابل سينما سيمرغ

 ٣٦٢٠٤٥٠٠
٩٥١٣٥٤٤٢/ ف

گلبهار 
امالt جالل�
 خرید و فروش 
٠٩١٥٣٠٨٠٩٤٤

٠٩١٥٤٢٥٥٠٠١

٣٨٣٢٤٧٤٧
٩٥٠٨٢١٨٤/ ش

گلبهار 
امالک آتی

٠٩١٥٥٢٣٨٧٦٧-٣٨٣٢٦١٢٠
٩٥٢٣٩٨٥٩/ ش

 

به اطالع می رساند آقاى 
ابوالفضل فارسی مسئول 
دفتر امالک ارگ به شماره 
عضویت ١٠۴٧  به نشانی 

ویالشهر بين امام رضا 
٢٣و٢۵ قصد 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 اتحادیه 
هيچگونه مسئوليتی در قبال 
مشکالت و ادعاهاى احتمالی 

بعدى نخواهد داشت
٠٩١٥٣١٠٥٤٢٠

٩٥٣٠٥٨٣٣/ پ

آزادشهر
سيدرض�،دانش آموز 

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

٠٩١٥٢٤٧٥٣٥٧  
٩٥٢٩١٢٩٧/ ف٣٦٠٦٢٠٤٧  

گلبهار
امالک شيردل
٠٩١٥٥٠٢٠٥٣٧

٩٥٢٦٢٦٩١/ ف٣٨٣٢٥٩٢٢

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

فروش ٧٢ ساعته، انواع وام 
٠٩١٥٣١٨١١٦٢-٣٦٢٢٢٢٨٧

٩٥٢٥٢٣١٤/ م

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 
 امالک اربابی

٠٩١٥٩٨١٥٩٧٧-٣٨٣٢٦٦٠٠
٩٥٢٥٥٩٧٧/ ش

امالt گل نرگس 
معامله آگاهانه و منصفانه 

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

گلبهار 
امالک ابراهيم زاده 

٠٩١٥١٨٢٥٢٥٧-٣٨٣٢٥١٢٨
٩٥٢١٨١٧٥/ ش

امالt َمِل< 
فرامرز فردوسی سجاد 
٠٩١٩٥٦٤٢٨٨٩

٣٧٦٤٧٩٢٠
٩٥٢٧٤٥٥٠/ ق

گلبهار-امالt پاژ  
   ٠٩١٥٤٠٢٥١٢٠

٩٥٢٣٩٨٥٠/ ش٣٨٣٢٤٢٤٢

سيدرض� ٤١ 
٧۵متر طبقه سوم با آسانسور 

فول امکانات ١٠م + ٧٠٠
٣٦٠٧٤٣٠٠-٠٩١٥٤٧٤٩٨٦٣

٩٥٣٠٥٢٩٧/ ف

٩٥٢٩٧٧٢٩/ ف

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

یا کارمند اجاره داده ميشود
٠٩٣٨٣٥٣٥٧٣٤

شاهد ٤١ 
٧۵ متر، حيات دار، لوکس 
تمام فول، پشت حاشيه، 

 ،MDF ،٢ خواب، آفتابگير
انبارى، پارکينگ، درب برقی، 

سراميک ٢٠م رهن+۶٠٠
٠٩١٥٥١١١٥٣٤

٩٥٣٠٥١٠٣/ ف

چهارراه مخابرات
۶۵ مترى همکف یک خوابه

٢٢م رهن بی واسطه
٠٩٣٩٩٠٩٦٣٣٣

٩٥٣٠٤٦٩٠/ ق

خوابگاه
ارزان

٩٥٢٠٢٨٧٧/ ق٣٧٢٣١١٢٣

سوئيت همBL نيازمند�م 
۵٠ تا ۶٠ متر محدوده بلوار وکيل آباد 
با یک ميليون ۵٠٠ هزار تومان اجاره 

٩٥٣٠٥٧٠٩/ م٠٩١٥٠٤٠٣٢١١

آپارتمان ٥٠متر�-طبقه سوم
صدر ٢۵ یاران ١٨

۵م+٣۶٠
٠٩٣٨١٥٥٤٢٥٩

٩٥٣٠٥٦٢٢/ د

٩٥٣٠٢٩٣٤/ ق

خوابگاه در مشهد
ویژه دانشجویان

 و فارغ التحصيالن شاغل
٣٢٢٤١٧٩٣-٠٩١٥٧٠٦٤٦٢٢

٩٥٣٠٦٢٩٧/ ف

سو�يت اجاره 
روزانه هفتگ� 

باالى شهر
 و اطراف حرم 

٠٩١٥٣١٧٥٧٥٩

فور�- رضاشهر
بلوار رضوى ٨ ذکریا۴-  ٧۵ متر
١ خواب در مستقل ١٠م + ۶۵٠

٠٩١٥٣١٦٢٨١٦
٩٥٣٠٣٨٤٧/ ق

سه راه فلسطين
۵٠ متر سوئيت ٢ خوابه طبقه ۴ 
مناسب ٢ نفر دانشجو ۴ م +۴۵٠

٤٣٣٣٩٠٦٣-٠٩١٥٨١١١٧٢٧
٩٥٣٠٥٢٥٣/ ف

سناباد ٦١
٧۵مترى یک خواب تميز ۵م + ۶٠٠ 

٠٩١٧٨٥٥٨٩٨١
٩٥٣٠٥٣٠١/ ف٠٩١٥٩١٣٤٢٢٤

به �< آپارتمان
جهت رهن و اجاره نيازمندیم
 ١٠ م رهن در محدوده الهيه

٠٩٣٠٤٨٠٠٨٣٠
٩٥٣٠٦١٠١/ ل

٩٥٣٠٥٥١٢/ پ

٥�صيادشيراز
١١٠متر،طبقه چهارم،٢خواب

گاز روکار،اسپيلت
MDF درب برقی تک سرام

کاغذ دیوارى،٢نبش،آسانسور
فول،٩٠م رهن ، بی واسطه

٠٩١٥٣٧٧٤٢٢٧

�حاشيه بلوار ستار
٨٢ متر ، سراميک ، کاغذ دیوارى 
تميز ، طبقه ۴ بدون آسانسور( ٣٠ م 

(٠٩١٥١٠٣٠٦٣٨+ ١٠٠
٩٥٣٠٥٨٠٢/ ل

امامت ١١
٨۵ متر، طبقه دوم فول

 بدون مالک ٢٠ م+ ٨٠٠ هزار 
٩٥٣٠٥٤٠٣/ ر٠٩١٥٩٠٤٣١٦٨

٥�صيادشيراز
١١٠متر،طبقه چهارم،٢خواب

گاز روکار،اسپيلت
MDF درب برقی تک سرام

کاغذ دیوارى،٢نبش،آسانسور
فول،٩٠م رهن ، بی واسطه

٠٩١٥٣٧٧٤٢٢٧
٩٥٣٠٤٩٤٠/ پ

سناباد 
١٠۶ متر -طبقه چهارم- فول

 شيک- ١۵ م ١,٧٠٠ م 
٠٩١٥١١١٥٩٤٩-٣٨٤٦٥٩٤٠

٩٥٣٠٥٠٢٥/ ف

 �فور� - فور
امامت 
مژده   مژده 

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

٠٩١٥٢٠٦٩٤٧٧
٩٥٣٠٣٤٧٠/ بمداح- شایسته

هاشميه ٨١-همکف ٧۵ مترى
یک خواب سراميک ام دى اف نورگير 

عالی بدون مالک ٣٨ م رهن کامل 
٠٩١٥١١٠٧٢٥١

٩٥٣٠٦٠٤٩/ ف

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
٠٩١٥١٠٩٠٦١٢

٣٧٢٣٥٣٣٣

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

زینلی ٣٥٢١٠٣٣٢
٩٥١٧١٦٤٨/ ق٠٩٣٥٣٦٨٦٨٦٦

١ �معلم ستار
١٠٠متر ٢خواب طبقه ٢ 

۵٠م رهن کامل 
٣٨٩٠٨٥٣٥-٠٩١٥٨٠٠٤٤٦٢

٩٥٣٠٤١٥٥/ ف

٤ واحد صفر در 
حساب� شمال� 

١١٠مترى فول، واحد پشت شمالی 
١٠م رهن ١٣٠٠ اجاره 
قابل تبدیل، بی واسطه 

٠٩١٥٣٤٣٣٠١٠     تک 
٠٩١٥٤٤٢٤٤٥٢

٩٥٣٠٤٠٣٢/ ق

٩٥٣٠٦٢٥٦/ ف

پيروز� - جام عسل
١٠۵ متر، ٢خواب طبقه اول فول

٠٩٣٨٩٤٣٦٩٥٥

بلوار عصمتيه - ميثاق ٣٢ 
 ٩٠ متر، ٣ خواب شيک طبقه ٣ 
بدون آسانسور ٣٠م رهن کامل

٩٥٣٠٤٨٦٠/ ب ٠٩٣٩٩٥٩٥٦٦٢

اقبال٥ (بنفشه٥)
 شيک،١٠٠متر،۴سال ساخت، 

آسانسور، 
٠٩١٥٥١٥٤١٠٦ بی واسطه.

٩٥٣٠٥١٧٣/ ق

 3وثر ٣٧٫٥- ١٠٠ متر� طبقه ٢ 
٢ ساله ۵٠ م + ۶٠٠ یا ۴۵ م + ٧٠٠

 ٢٠٩٣٠٧٦٨٧٩٧٤خواب
٩٥٣٠٥٥٣٥/ م٠٩١٥٥١٤٧٨٦١

ميدان تخت�-١٣٠متر
٢خواب،سراميک،MDF،شومينه  

پارکينگ برقی،جکوزى،نقاشی

٩٥٣٠٤٢٩٥/ پ٠٩١٥٥١٨٩٤٠٩

3وثر جنوب� ٢٢-١٣۵ مترى
واحدى  تک  گالس  سراميک  خواب   ٣
طبقه ۴ صفر نورگير عالی فول ١٠ م 

٠٩١٥١١٠٧٢٥١+١,٨۵٠ م
٩٥٣٠٦٠٤٤/ ف

  �رهن و اجاره فور
 واحدى در خيابان پرستار ١

 ساختمان ۴ 
صدوبيست متر طبقه ٢ 
بدون آسانسور مناسب 

جهت مطب و دفتر کار
راد ٠٩٣٥٣٤٤٩٧٠٦ 

٩٥٣٠٥٧٠٦/ ب

نيازمند�م 
آپارتمان ٣خواب ، رهن تمام 

۶۵م- محدوده آزادشهر
٠٩١٥٥٠١٤٥٠٦

٩٥٣٠٥٥٢٠/ ق

امامت ٦٤ 
١۶٢ متر صفر فوق لوکس متریال 

اروپایی ٢٠م رهن+ ٢م اجاره
٠٩١٥٠٠٧٩٠٠٦ بی واسطه 

٩٥٣٠٥٦٤٨/ ف

امالt مشهد

رهن و اجاره آپارتمان
تا ٧٩ متر

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

٩٥٢٣٠١٠١/ ق

٩٥٣٠٤٧١٢/ ف


