
سه شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٦
٣٢

دانش آموز ١٧
همکف ١٢٠ متر

 ۴۵ م رهن + ٢۵٠ اجاره
٠٩١٥٨٠٢١٣٢٥

٩٥٣٥١٥٧٠/ ل

+وهسنگ� ٣٤ 
١٣۵ متر صفر فول طبقه ٢ (ویو عالی 

١٢۵م رهن تبدیل (بدون واسطه)
٩٥٣٤٩٤٧٠/ پ٠٩١٥١٠٩٣١٨٨

ابتدا هاشميه
١۴٠ متر بازسازى شده شيک ۵٠ م 

+ ١,١٠٠ م اجاره  ٣٨٨٢٧٧٣٩
٩٥٣٥١٥٠٤/ ف٠٩١٥٥١٢١١٣٢

سجاد بهار ١- طبقه سوم 
کف سراميک- ٣ خواب

 ٢٠ ميليون رهن ١,٨٠٠ اجاره 
٠٩١٥١١٥١٢٤١-٣٨٨١٢١٥٨

٩٥٣٤٩٢٦٨/ م

آپارتمان ١٦٠ متر نوساز
صفر ٣ خوابه طبقه اول

سراميک اپن هواساز پارکينگ 
انبارى

رسالت ٣٧/١- فاروجی۵ 
پالک١٧

رهن کامل ١٣٠ ميليون
تماس فقط جهت بازدید

٠٩١٢٢١٩٠٤٠٨
٩٥٣٥١٦٦٧/ ق

امامت ٣٢ 
طبقه اول، ١۵٠متر ٣خواب ام دى اف  

بدون مالک ٧٠م+١٠٠هزار
کالسيک٠٩١٥٩١٠٥٦٧٠

٩٥٣٥١٨٧٧/ ر

هفت تير 
١۵٠متر ، پارکت ، کرین

BMS البی ، مجموعه آبی 
نگهبانی ،بدون مالک 

١۶٠م رهن کامل
 بدون واسطه 

٠٩١٥٥١١٧١٢٩
٩٥٣٤٥٠١٠/ پ

احمدآباد-عدالت
٢۵٠ متر سه خواب طبقه دوم 

لوکس بی واسطه
٠٩٣٩٥٢٥٧٨٧٢

٩٥٣٥١٤٩٨/ ف

٣خوابه فول ام�انات 
پارx ملت

٣ مورد بدون واسطه لوکس
٠٩١٥٣٠٢٧٢٨٢

٩٥٣٥٠٦٦٥/ ق

خيام-پيام٦ 
فول٣خواب١۶٠مترتخليه

 ۵٠م رهن+٢م اجاره قابل تبدیل
بی واسطه   ٠٩١٥٥٠٣٩٧٠٢   

٩٥٣٤٥٧٢٠/ ق

رهن ٩٥ميليون 
 راهنمایی ١١ طبقه دوم ٣خوابه 

١٧٠متر بدون آسانسور 
٩٥٣٤٦٦٢٨/ م ٠٩٣٦٥٨٧٠٩٥٦

نيازمند�م 
 آپارتمان 

با مجموعه آبی 
٠٩١١٨٩٣٢٣٥٤ 

٩٥٣٤٩٥٦١/ ب

ملL آباد - سوپرلو+س
١٧۵ متر ٣خواب نوساز فول

٠٩١٥٠٧٠١٠٠٢ َملک
٩٥٣٥١٩٦٧/ ر

+فا��
٨٠٠متر و یالیی مناسب 

آموزشگاه،شرکت
٣٨٤٣٨٤٨٥ بی واسطه

٩٥٣٤٩٨٩٤/ ق

ابتدا دانشجو
۵١٠متر ٣٠٠متر زیربنا ٧خواب 

جهت آموزشگاه.... رهن٢۵م 
٠٩٣٣٠٤١٦٨١٦اجاره٧م

٩٥٣٥١٦٢٢/ ق

و�الشهر، نياوران 
در  بنا  متر   ٢٧٠ ویالیی  متر   ۵٠٠
٢طبقه بنا صفر ١٠ م +٢,٢٠٠ اجاره 

٠٩١٢١٤٦١٤٦٤ره انجام 
٩٥٣٤٧٥٤٤/ م

دربست احمدآباد
۵٠٠ متر زمين ۶٠٠ متر بناى 

تميز ١٢ خوابه
٩٥٣٥١٢٢٦/ ف٠٩٣٧٥٠٣٨٠٠٨

معلم 
همکف ١٢٠ متر زیربنا

 داراى پارکينگ 
٩٥٣٤٩٠٠٧/ ف٠٩١٥٤١٥٤٥٢١

٩٥٣٥٢١٩١/ خ

فردوس�-رسالت
ویالیی ٢۴٠ مترى،دفترکار 

١۵۵ متر بناى ٣ خواب 
١٠ م رهن ،١/٣٠٠ اجاره 

دونبش - عاقبتی

٠٩١٥٥١٠٥٠٩٠

�L باب
 منزل و�ال��

٢ طبقه در محدوده 
معلم جهت دفتر کار 

نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٤٢٠٣٦

٩٥٣٥١٦٩٨/ ل

(سعدآباد (فروش فور
صدمتر ویالیی، دو طبقه مسکونی 

کوچه ۴ مترى، حياط ماشين رو
٩٥٣٥١١٩٥/ ر٣٧٢٩٠٨٠٣

اجاره مغازه مجتمع ني�ا 
ميدان جانباز

جنب پروما، طبقه اول
٩٥٣٥١٩٧٢/ ر٠٩١٥٥٠٥٣٣٠٧

رهن و اجاره 
تعدادى واحد ادارى شيک 

محدوده خيابان دانشگاه
٩٥٣٤٥٩٠١/ د٣٨٥٨٠٧٣٨

دفتر+ار تجار
۶٨متر٢خواب شيک با کليه امکانات 

واقع در برج جاودان-مجد- قرنی
٠٩١٥١١٤٥٢٨٠-٣٥٠١١٨١٣

٩٥٣٥٢٢٠٢/ ق

رهن واجاره مغازه
۴ طبقه مدرس٢ جنت ١

٠٩١٥٥٢٢٣٤٩٠
٩٥٣٥٠٣٧٩/ ف٠٩٣٥٧٨٠٢٩٠١

الهيه - محمد�ه ١١
مغازه رهن واجاره جهت ميوه فروشی 
با  فارس  هميشه  خليج  تجارى   .... و 

٠٩١٥٤١٥٤٤٧٤موقعيت عالی 
٩٥٣٢٦١٣٢/ ف

مل�� با ١٢٠مترمغازه
١٢٠مترزیرزمين 

دوممر- برق سه فاز 
محدوده بلوار توس به 

اجاره داده می شود
٠٩١٥٣١٧٨٢١١

٩٥٣٥٠٩٦٢/ ق

پروژه پد�ده شاند�ز
۵٠متر واحد تجارى در بهترین 
موقعيت توافقی به رهن و اجاره

داده ميشود      ٠٩١٥٣٠٦٧٨٣٢
٩٥٣٥١١٩٤/ ق

آرا�شگاه زنانه هاشميه
٢٠ متر تجارى دائم با لوازم کامل 

با سابقه طوالنی ٢٠ م+ ۴٠٠
٩٥٣٥١٥٧٢/ پ٠٩١٥٣١٣٦١٠٣

بلوار سجاد
یک واحد ٧۵ مترى جهت 
مشاغل وکالت، شرکت و 
مطب و غيره  ٧۵ م رهن 

کامل بی واسطه

٠٩١٥١١١٧٨٢٦
٩٥٣٤٧٢٧٢/ ف

٩٥٣٥١١٣٥/ د

�L باب انبار ١٤٠ متر
محدوده ميدان سعدآباد و صاحب 

الزمان به رهن و اجاره واگذار می گردد.
٠٩١٥٣١٠٣٦٢١

به �L باب 
فروشگاه 
با تجارى دائم

 حدود ٣٠٠ متر 
حاشيه خيابان

 جهت یک شرکت معتبر 
نيازمندیم

٠٩٠٣٩٥٢١٠٤٥
٩٥٣٥١١٨١/ ف

�L باب مغازه تجار
نبش پيروزى ١٨-٢۵ متر 

کف و دیوار تا یک متر سنگ 
داراى تمام امتيازات به 

صورت مستقل به اجاره داده 
می شود ۵ م رهن+ ١ م اجاره 

٠٩١٥٣١٠٥٤٤١
٩٥٣٥١٨٤٥/ ف

پنجراه-ابتداى بلوار وحدت ١١٠ متر
مغازه دو ممر فوق العاده شيک  دهانه 
۵ متر ١٠٠ م رهن کامل قابل تبدیل

٩٥٣٤٩١٥٥/ ف٠٩١٥١٠٧٩٠٤٥

مغازه حدود ٤٠متر
حاشيه پيروزى دودهنه پرتردد 

سراميک دوربين دزدگير 
٠٩٣٨٩٤٢٨٥٢٧

٩٥٣٥١١٤٠/ ق

٩٥٣٤٧١٨٦/ ق

 بازارمر+ز فاز١
 ٢٨متر همکف ١٨مترطبقه باال 

۶متر انبارآبدارخانه اجاره۵م
٠٩٣٨٦١٤٠٤٤٤-٣٤٢٨٢٦٥٩ 

رهن و اجاره خانه

 xرهن و اجاره امال
تجار وادار

 رهن و اجاره آپارتمان 
١5٠ متر به باال

متراژمحدوده  اجاره رهن مشخصات نوع
متراژمحدوده  اجاره رهن مشخصات نوع اجاره رهن مشخصات 

آســـمــان      
نبش کالهدوز ١٧,٢             ٠٩١۵٧١۵۴٠٠۶

-٥٥همJK بازساز) فول حياط اختصاص, ٩٠آپارتماندانشسرا

-٢١٢٥خواب گرما�ش از�J اسپيلت چوب تKسرام ١٣٠آپارتمانسناباد

٣٢٥٣/٥٠٠خواب   ها�گلس  تراس    آسانسور١٧٥آپارتمانرضا

٢١٠١/٦٠٠خواب           فول امKانات ١٠٠آپارتمانشهيد صادق,

آسمان                                    ٠٩١۵٨۵٧٠٢۵٩ ضيایی
Sولرگاز) ١١٠آپارتمانباب� MDF S٨٨درب برق, سرامي-

Sيو فول١٦٠آپارتمانبابKباربي Sسرامي S٢٠٣/٢٠٠سونا خش

٢٠١/٢٠٠طبقه دوم بازساز) �امل �اغذ پار�ت پار�ينگ١٣٠آپارتمانبيستون

�٣٠١اغذ      سراميMDF       S ١١٠آپارتمانرضا

امالک هخامنش    بين هاشميه ٣٨ و ۴٠    ٠٩٣۵۶٢٠٠٠٩٢ فروغی
١٥١/٣٠٠خواب مبله با�ليه لوازم رفاه, مجرد) دانشجو�,٦٥برجآبادگران

٢١٠٢خواب مبله و�و رو به شهر با �ليه لوازم رفاه, مجرد)٨٥برجآبادگران

١٠١/٥٠٠نوساز پار�ت �اغذ آسانسور ها�گلس بدون مال١٠٥Sآپارتمانهاشميه٥٧

٥٢/٥٠٠تجار) ٦متردهنه ارتفاع ٤ متر سراميS �ر�ره برق,٣٠مغازهپيروز) هاشميه

حسين زاده      نبش صياد١٣ساختمان ایساتيس        ٨٩۴۴٠٣٧ ٣- ٠٩١۵٣٠٨٣٠۵١ دانيال
١٥١/٥٠٠شــيS فــول امKانــات پرده لوســتر١٠٠آپارتمانهاشميه٢٦

١٠٠٥/٥٠٠الب, مجموعه ورزش, وآب,،�اف, شاپ لو�س چشم انداز عال,٢٤٠آپارتمانابتدا) هاشميه

٣١٠٢/٢٠٠خواب         شيS       فول امKانات١٤٠آپارتمانابتدا) هاشميه

-١٠٠شــيS خوش نقشــه فــول امKانات١٤٥آپارتمانصارم,٣٦

-٨٥صفر شيS لو�س فول امKانات صفر١١٥آپارتمانهفت تير

مسکن گرگانی       هاشميه ٨       ٣٨٨۴٣۵٣٣-٠٩١۵١٠٢۴٧٧٣ مقدم
٢٠٢/٣٠٠طبقه دوم  آسانسور ها�گلس مستر درب برق, تخليه بدو ن مال١٦٠Sآپارتمانهاشميه٢٨

١٥٠٨ ٧٠متر همJK +٧٠مترز�رزمين تجار) دائم٧٠مغازهحاشيه هاشميه٢٢

٨٠١/٥٠٠تجار) دائم جهت مزون آرا�شگاه �اف, شاپ٥٠مغازههاشميه ١١ قناد

٥٠٥٠٠طبقه همJK ١سال ساخت فول امKانات تخليه ١٠٠٩٦/١/٧آپارتمانهاشميه١١

امالک سجادى        نبش احمدآباد ١١        ٠٩١۵۶١١٨٠٣٠ - ٣٨۴٧١٠٩٨ 
Sلو�س١١٠آپارتماناحمدآباد باب S٢٥٢/٢٠٠خواب طبقه دوم فوق العاده شي

٥١/٩٠٠پشت ز�ست خاور ٢خواب طبقه اول سراميMDF S پKيج �ولرگاز)١٢٥آپارتماند�تربهشت,

٣١٠١خواب طبقه چهارم بدون آسانسور بازساز) شده١١٥آپارتمانحاشيه سلمان فارس,

٢٥١/١٠٠خواب طبقه ٥ آسانسور سراميS نقاش, گرما�ش پKيج٩٠آپارتمانگلستان شرق,

٢٥١/٦٠٠خواب طبقه سوم بدون آسانسور بازساز) �امل١٢٠آپارتماناحمدآباد پرستار

١١٠١/٣٠٠خواب٤پله پا�ين مناسب دفتر�اربازساز) شده لو�س٩٠همJKاحمدآباد ابومسلم

٢٣٠١خواب طبقه اول سراميMDF S پKيج تS واحد) تبد�ل١١٠آپارتماناحمدآباد رضا

مسكن برکاتی     بين فکورى ٣٢ و ٣۴   ٣٨٨۴١٨٢٧ - ٠٩٣٨٧۶٨٣٢٠٧
٣٠٩٠٠دوم تKسرام ها�گلس نوساز پار�ينگ اختصاص, برق,٩٥آپارتمانالله ٥

١٥١/٤٠٠طبقه سوم آسانسور نوساز سراميMDF S �اغذ پKيج پار�ينگ تبد�ل١٤٥آپارتمان�وثرجنوب,١٨

١٢١/٢٠٠طبقه دوم آسانسور سراميMDF S پار�ينگ درب برق,١١٠آپارتمانهنرستان ٣٣

-٤٠سوم آسانسور سراميMDF S پانل پار�ينگ بدون مالS ٨٠آپارتمانصياد ١٥

مسکن رجایی     بين هاشميه٢٨,۵و٢٨,٧       ٣٨٧٠۴٣١١-٠٩١۵١٠۴۵۵٣٢
-٣٥٥خواب �اغذ سراميMDF  S بدون مالS سوم١٤٠آپارتمانالدن

٢٣٠٢٠٠خواب ســراميMDF S طبقه دوم٨٥آپارتمان�وثر

٥٠٣٠٠نوساز آسانسور فول امKانات شي٩٠Sآپارتمانخاقان,

٢١٠١/٣٠٠خواب سراميMDF S پKيج طبقه اول١٢٥آپارتمانهاشميه٢٨

امالک مبين_سنگانی     مقابل هاشميه ۶١       ٠٩٣۶۶١٢۴٠٣٢ - ٠٩٣۵٣٧٠٣۶٩۴ صفایی
٤٠١/٧٠٠صفر تKسرام ها�گلس فول لو�س شي١٥٠Sآپارتمانهاشميه١٩بهمن

-٨٠صفر پار�ت MDF فول ٣ اسپيلت شيS بدون مال١٢٠SآپارتمانفKور) الله

١٢٠١/١٠٠سال ساخت سراميS ها�گلس بسيار شيS ا�از�ون١١٠آپارتمانهاشميه فراز

-١٢٥صفر ٣خواب گرانيت ها�گلس لو�س فول١٦٠آپارتمانهفت تير و�ال

امالک مبين_سنگانی     مقابل هاشميه ۶١     ٣٨٨٣۶۴٩٣-٠٩١۵۴٠۵٠٢٣۶ نورى
٣١٥١/٥٠٠خواب آسانسور سراميMDF S طبقه اول تS واحد)١٥٠آپارتمانهاشميه

٢١٠١/٢٠٠خواب سراميMDF S طبقه دوم قابل تبد�ل٩٠آپارتمانهاشميه

-١٢٥طبقه سوم سراميMDF S ٣خواب آسانسور صفر تS واحد)١٤٥آپارتمانهاشميه

٨٨٠٠طبقه دوم سراميS فلز ٢خواب نگهبان, بدون مال٨٥Sآپارتمانهاشميه

امالک مبين _ سنگانی     مقابل هاشميه ۶١      ٠٩٣٧۴٨٢۴٩۵٧  کيانی
٣٥٠٤خواب صفر فول امKانات ال�چر) طبقه چهارم و پنجم٢٠٠آپارتماناوا�ل و�يل آباد مدرس

-٣١٢٠خواب صفر فــول امKانات لو�س١٥٠آپارتمانو�ال هفت تير

-٣١٢٥خــواب صفــر فــول پار�ــت �اغذ١٦٠آپارتمانبلوار معلم معاد

-٢٨٥خواب صفر فول امKانات مناسب جهيز�ه پار�ت١٢٥آپارتماننسترن هاشميه

امالک مبين _ سنگانی     مقابل هاشميه ۶١     ٠٩٣٣۵٩٠۶۶۴٣-٠٩٣٩٨۵٩۵۴٠۵ موسوى
١٠٢/٥٠٠تS واحد) طبقه دوم فول امKانات نوساز تبد�ل١٥٠آپارتماناوا�ل سيدرض,

٣٢٠٢خواب تS واحد) فول نورگير عال,١٥٠آپارتمانسروش

٢٥١/٢٠٠خواب فول طبقه سوم نورگير عال,٩٠آپارتمانصياد

٢٠١/٤٠٠طبقات اول دوم سوم فول نورگير عال, نوساز١٢٠آپارتمانهاشميه

امالک مبين _ سنگانی     مقابل هاشميه ۶١      ٣٨٨۴۵۵١۴-٠٩٣٨١۶٣٨٠٠٧ علوى
٥٠١٠دربست ٣واحد باهم استثنائ, ١٥ خواب ٢نبش٨٦٠و�ال�,فلسطين

-٢٧٠نوساز ٣خواب پار�ت و�يوم سونا جKوز) ال�چر)٣٠٠آپارتمانفلسطين

-٣١٣٠خواب نوساز مستر جKوز) فول امKانات١٦٠آپارتمانهنرستان

٢١٠١/٤٠٠خواب نوساز گازرو�ار بسيار شيS فول١٠٥آپارتمانهاشميه

امالک رباط       بين هنرستان ١٣ و١۵         ٠٩٣٩٢٨٨٢٨٣۴ اسدى   
-٢٠٠سوپر ال�چر) تS واحد) ٢ پار�ينگ تبد�ل٢٠٠آپارتمانسامانيه

-٣١٢٠خواب تــS واحد) ال�چر) صفر١٤٥آپارتماناوا�ل صياد

-٢٧٥خــواب صفــر تS واحــد) لو�س١٢٠آپارتمانهاشميه٥٢

١٠١/٤٠٠صفــر پار�ــت لو�ــس بــدون مال١٠٠Sآپارتمانسيدرض, آموزگار

٢١٠١/٢٥٠خــواب بســيار تميــز بــدون مال١٠٠Sآپارتماناوا�ل �وثر

مسکن بيهق   بين هنرستان٣٨و۴٠    ٩٣ و ٣٨٨۴٩٠٩٢-٠٩١۵٣١۶٣٠٨٠ راه چمنی
١٠٤٥٠همJK گازرو�ار ها�گلس پKيج مبله حياط خلوت اسپيلت٥٠سوئيتشهرستان, ٣

١٠٦٥٠طبقه دو م٢خواب سراميS انبار) آفتاب گير٨٥آپارتمانصياد٢٣

١٥١خواب           نقاش,٩٠و�ال�,هنرستان

١٠٤٠٠طبقه اول         نوساز        ٢خواب ٩٠آپارتمانبرونس,

امالک دلتـــا          نبش هفت تير٢٠           ٠٩١۵١٢۵٧٢۵٢ توتونچيان
-٦٥طبقه چهارم   آسانسور  صفــر  فــول٩٠آپارتمانفKور)

٣٦٠٦٠٦ متر بنا در ٢ طبقه بازساز)  دوممر٥٠٠و�ال�,فKور)

١٠٧٥٠طبقه سوم    آسانسور     دونبش٧٥آپارتمانصياد

١٠١/٤٥٠طبقه اول  آسانسور  بازساز) شده١٢٠آپارتمانهفت تير٢٦

١٠١/٣٠٠طبقه سوم  دونبش  آسانسور  �اغذ٩٠آپارتماناقبال

امالک مهراب           بين فکورى ٣۶ و ٣٨            ٣٨٨۴٢٩٩٧- ٠٩١۵۵٠٠۵۵٢٩
٤١طبقه دوم آسانسور �ولرگاز) پKيج سرامي٨٥MDF Sآپارتمانبلوار فردوس,

-٦٢طبقه اول سراميMDF S  �ولرگاز) ٣واحد)١١٠آپارتمانهاشميه

١٠١/١٠٠طبقه اول سراميMDF S آسانسور١٠٢آپارتماننوزده بهمن

-٤٠طبقه دوم سراميS انبار) پار�ينگ٨٢آپارتمانالدن

٦٥٥٠مبلــــه    طبقه اول    فقط خانم٣٥سوئيت�وثرجنوب,

امالک رایزن      بين فرهنگ ٧و٩       ٠٩١۵۵٢١۴۵٧٠- ٣۶٠۴۴٣٣۶- ٠٩٣٧٠٧۴٢٨٣٢
١٠١سراميMDF S پKيج درب برق, پار�ينگ٨٠همJKاوا�ل سيد رض,

٢٢٠٢/٥٠٠طبقه �اغذ MDF پار�ت پKيج آسانسور پار�ينگ درب برق,١٦٠آپارتماناوا�ل سروش

٢٠٢/٥٠٠سراميMDF S نقاش, آسانسور پار�ينگ درب برق, جارومر�ز)١٥٠آپارتمانسروش

-٢٨٥خواب   ١سال ساخت   فــــول١٣٠آپارتمانآموزگار

-١٠٠صفر ٢خواب ها�گالس هواساز تراس درب برق, ٢واحد موجود١٢٠آپارتمانجالل ٥٦

امالک پازل     بين دانش آموز ٢٨ و ٣٠     ٣٨۶٧٢۴٩٢- ٠٩٣۶٣٧٣۴۶٣٧
٣٣٨٠درب مستقل سرو�س بهداشت, دفتر�ار مزون انبار)٤٠سوئيتمعلم

-٢٦٥طبقه در ٢واحد مجزا ٢خواب پار�ينگ١٢٥دربستدانش آموز

-١٣٠خواب       طبقه اول         تميز٧٥آپارتمانجالل٣٠

٢٥٠٥٠٠خواب طبقه اول شيS پار�ينگ درب مستقل١٦٠آپارتماندانش آموز

٦١تجار) دائم شيS سKور�ت سراميS فقط مشاغل ادار) و دفتر)١٨مغازهدانش آموز

متراژ اجاره رهن مشخصات نوع محدوده  متراژنوعمحدوده 

٩٥٣٥٢١٢٨/ م

٩/١٥١٠٣٣ ض

سه شنبه ١٠ اسفند  ١٣٩٥، شماره ١٩٤٨٦                       
٣٢


