
چهارشنبه ١١ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٧
٤٢

قابل توجه همشهر�ان گرام�  
مهدى  آقاى  رساند  می  اطالع  به 
بالل امرغان مسئول دفتر مشاور 
امالک به شماره عضویت ٨٧۶٢ به 
روستاى  عرب  خين  جاده  آدرس: 
گيزى مشاراليه قصد کناره گيرى 
از کليه  لذا  را دارد  از شغل خود 
مشاراليه  دردفتر  که  متعاملينی 
است  خواهشمند  دارند  مدارکی 
حداکثر  حساب،  تسویه  جهت 
تاریخ  از  روز  سی  مدت  ظرف 
الذکر  فوق  محل  به  آگهی  نشر 
تحویل  را  خود  مدارک  و  مراجعه 
است  توضيح  به  الزم  بگيرند. 
زمان  در  مراجعه  عدم  صورت  در 
یا عدم اعالم شکایت خود  و  فوق 
هيچگونه  اتحادیه   ، مشاراليه  از 
و  مشکالت  درقبال  مسئوليتی 
ادعاهاى احتمالی نخواهد داشت. 
امالک  مشاور  دفتر  تماس  تلفن 

٠٩١٥٤٠٣٥٠٤٤
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین 

معامالت امالک مشهد 

 

٩٥٣٥٢٣٨٣/ م

امام رضا 
بهار- فدائيان 
مسکونی و تجارى 

خرید فروش رهن اجاره 
امالک خواجوى 

٦-٣٨٥٥٨٠٠٥
٩٥٣٤٩٤٢٣/ پ٠٩١٥٣١١٣٨٤٧

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

٩٥٣٤٧٦٤٨/ م

مسLن قصر رامان 
قاسم آباد مقابل سينما سيمرغ

 ٣٦٢٠٤٥٠٠
٩٥١٣٥٤٤٢/ ف

گلبهار 
امالک آتی

٠٩١٥٥٢٣٨٧٦٧-٣٨٣٢٦١٢٠
٩٥٢٣٩٨٥٩/ ش

٩٥٣٠٤٨٩٧/ خ

امام رضا
 امام خمين�
هتل،هتل آپارتمان

زمين ومنازل ویالئی 
آپارتمان نوساز و قدیمی ساز 

مالکين محترم موارد
 فروش و رهن و اجاره خود را

به ما بسپارید
ازما بخواهيد.

  ٠٩١٥٣١٠٨٠٩٧
امالک عليزاده ٣٨٥٨٢١١٩

امامت 
آزادشهر

رهن و اجاره 
    مسکونی-تجارى 

به ما بسپارید
  از ما بخواهيد 
شایان-خامسی

٩٥٣٤٧٤١٥/ ل٠٩٣٣٠٣٣٤٦٣٥

گلبهار
امالک شيردل
٠٩١٥٥٠٢٠٥٣٧

٩٥٢٦٢٦٩١/ ف٣٨٣٢٥٩٢٢

� ٢سوئيت٤٠متر
 باکليه لوازم درآخوندخراسانی۵
هرطبقه٢م+۶٠٠ترجيحا خانواده
٠٩١٥١١١٢٤٢٧-٣٢٢١٢٧١٦ 

٩٥٣٥٢٣٩٢/ ق

٢ واحد با قيمت وامLانات
مناسب جهت آقایان ترجيحا به

دانشجو یا کارمند اجاره داده می شود
٠٩٣٨٣٥٣٥٧٣٤

٩٥٣٥٠٨٢٩/ ف

فرامرز- طبقه سوم 
بنفشه -٧٥متر- ٢خواب

سراميک انبارى پارکينگ ٣٠م رهن
٣٦٠٤٨٣١٣-٠٩١٥٥٢٥٣٨٤٤        

٩٥٣٥٢٥٢٢/ ق

رهن- اجاره- خيام ٦٣
۵۵متر زیربنا با ۵۵متر حياط مستقل

 (MDF، ،سراميک  دیوارى  (کاغذ 
۵٠٩١٥٥٠٨٠٦١١م+ ٧٠٠

٩٥٣٥١٠٢٥/ م

امام رضا ١٩
٧۵ متر، طبقه ۴ بی آسانسور سراميک 
٢خواب نقاشی پارکينگ زوج و دانشجو

٠٩١٥١٢٤٤٩١٧  ۶٠٠ -۵م 
٩٥٣٤٨٥٨٣/ م

 نيازمند �= واحدآپارتمان
 یک خواب به مبلغ٢٠م رهن+١٠٠

در منطقه قاسم آباد نيازمندیم
٠٩١٢٩٣٢٩٢٤٣ 

٩٥٣٥١٣٥٤/ ق

خانم� هستم نيازمند 
همخانه خانم 

در (بندرانزلی)
٠٩١٩٢٩٥٣٦٣٤

٩٥٣٥٢٦٧٥/ ق

 �ابتدا� بلوار پيروز
 MDF ٧۵ متر ٢ خواب کف سراميک
۴ واحدى خوش نقشه ۵م رهن+ ١م
٣٨٧٨٤٣١١-٣٨٧٦١٦٠٢

٩٥٣٥٢٩١٣/ پ

اوا�ل هاشميه
١٠٠متر ٢خواب سراميک MDF خوش 
١,٢٠٠ ١٠م+  واسطه)  (بی  نقشه 

٩٥٣٤٩٦٠٦/ م٣٨٨٢٤٠٩٠

بلوار سجاد
آپارتمان ١٠٠ مترى همکف 

جنوبی دو خواب حياط بزرگمهر
نصيرى ٠٩١٥٨٢١٦١١٧

٩٥٣٥٢٣٦٩/ ق

دانشجو ٩ -شمال�
٣ طبقه فول امکانات بصورت 

یکجا و طبقه اى واگذار می شود
٩٥٣٤٨٧٣٠/ ل٠٩٣٦٦٢٤٧٧٤٢

مجد 
٩۵ مترى، همکف، بازسازى شده 
فول امکانات، بدون واسطه، ۶٠م 

٩٥٣٥٣٢٢٤/ ق٠٩١٥٧١٥٤٠٠٦

رفيع� ١٠ (صفر)
٩۵ متر فول امکانات

 ۴۵ م رهن + ١۵٠ اجاره 
٩٥٣٥١٦٨١/ ف٠٩٣٦٠٦٩٥٨٠٧

باب= 
١١٠ مترى فول امکانات شيک و 
خوش نقشه بدون واسطه ٨٨م 

٩٥٣٥٣٢٢٨/ ق٠٩١٥٧١٥٤٠٠٦

قاسم آباد
از ٧۵ تا ١٢٠ متر از ٢۵ تا ۴۵ م 

رهن کامل موجود است
٣٦٦٥٦٠٠٨-٠٩١٥٣١٦٣٨٨٠

٩٥٣٤٨٥١٢/ ف

به موارد رهن واجاره 
شما  محدوده الهيه و مجيدیه

نيازمندیم
٠٩٣٩٧٨٨٠٤٧٥ کيان

٩٥٣٤٩٩٠٧/ ف

آپارتمان صياد 
١١٢ متر صفر خوش نقشه فول 

بدون واسطه ۶۵ م رهن کامل 
٠٩١٥٥٠٣٣٧٨٥-٣٨٦٩٧٤٩٦

٩٥٣٥٢٢٤١/ ف

امامت تا دانشجو 
آپارتمان شما را نقدا خریداریم 

عمارت - قربانيان
٣٦٠٢٢٠٨٩

٩٥٣٤٩٠٨٥/ ل

 �فلسطين واحد ٩٥ متر
٢ خوابه، آسانسور، MDF، پکيج

١٠ م + ١,۵۵٠ اجاره 
٠٩١٥٥١٧٠٠٧١-٣٧٦١٧٧٠٩

٩٥٣٥٠٣٥٩/ م

فارغ التحصيالن ٩٠ متر 
٢ خواب طبقه دو تميز٧م رهن 

یک ميليون اجاره بيواسطه 
٠٩١٥٥١٢٥٥١٠

٩٥٣٥٣٢٦٧/ ق

و3يل آباد ٣٤طبقه دوم 
٨۵ متر ٢ خواب ٢ نبش نورگير عالی 

تخليه ٣ واحدى ١۵ م رهن +٨۵٠
٠٩١٥٦٢٣٥٩٨١

٩٥٣٥٠١٥١/ ف

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

زینلی ٣٥٢٤٢٠٨٤
٩٥١٧١٦٤٨/ ق٠٩٣٥٣٦٨٦٨٦٦

ابتدا� فالح� 
١٠٠متر، فول، ٨واحدى

 ۴۶م رهن کامل 
٠٩١٥٣١٦٥٠٧٧-٣٥٢٤٠٦٩٠

٩٥٣٥٠٧٠٠/ ف

حاشيه پيروز�(رضاشهر)
١١٠متر، طبقه اول، ٢خواب 

پارکينگ، انبارى ،کاغذ ۶۵م رهن 
بی واسطه ٠٩١٥٥١٠٧٤٢٣

٩٥٣٥٠٣٩٢/ پ

 �اقبال- ١٠٠متر
 دونبش طبقه سوم فول شيک 

بدون مالک ١٠م +١,٣٠٠
بی واسطه   ٠٩١٥٨٩٧٤١٠٠

٩٥٣٥٢٧١٤/ ق

رهن 3امل 
 امامت-فول
۵۵ ميليون

٠٩٣٨٧٩٩٤٧١٦ 
٩٥٣٥٢١٣٠/ بمداح-فالح

سازمان آب بلوار وحدت
١۴٠ متر ٣ خواب صفر فول آپشن 

طبقه پنجم ١٣٠ م رهن کامل
٠٩٣٥٤٧٤٧٣٥٥

٩٥٣٥٢٥٩٩/ ف

هاشميه٦٢(فراز)
١۴٠متر،٣خواب،صفر،جنوبی

آسانسور،پکيج،هاى گالس،٨۵م رهن
بی واسطه ٠٩١٥٥١٠٧٤٢٣

٩٥٣٤٨٥٩٩/ پ

آپارتمان
 رهن واجاره

احمدآباد حاشيه عدالت
 ١٣٠متر٢خوابه 

١٠م+١/٧٠٠
٠٩١٥٣٢٥٤٠٥٦

٩٥٣٥١٥٣٧/ د

 ا3از�ون 
 حاشيه بلوار احمدآباد، فول 
جهت مطب، کلينيک، دفتر کار

٩٥٣٤٦٤٧٦/ م ٠٩١٥٥٠٥١٨٩٨

3وثرشمال� 
١٣٠ متر ٣ خواب طبقه دوم پارکت 

هایگلس ٨۵ م رهن کامل بی واسطه 
٩٥٣٥٣٠٨١/ پ٠٩٣٩٥٨٩٢٥٠٠

فرهاد
یک واحد ١٣٠ مترى طبقه اول 

رهن و اجاره 
٠٩١٥٣٠١٥٥٦٢-٣٧٦٨٣٧٠٤

٩٥٣٥٢٨١٢/ ف

حاشيه 
صارم� 

موقعيت عالی ١ واحد 
ادارى لوکس و الکچرى 
٠٩١٥٣٠١٤٠٦١

٩٥٣٤٧٠٧٩/ پ

برج آفتاب 
هاشميه١٤  

١٢٠متر،طبقه هشتم
سه خط آسانسور

مجموعه آبی کافی شاپ
مهد کودک،سالن بدنسازى

باشگاه بيليارد
Park men

البی مجلل،ویوى فوق 
العاده کارواش،شيرآالت 

تمامًا گلد ١٨٠م رهن 
امکانات هتل پنج ستاره
 luxury&caltury 
 ٠٩١٥٤٠٣٠٠٨٠

٩٥٣٥٢٩١١/ پ

چهارراه دانش آموز
 ١٣٠مترى ٢واحدى طبقه اول سراميک

 mdf پارکينگ بدون مالک ١٠م+
١,٣         ٠٩١٥٥١٠٤٠٤٢۵٠ 

٩٥٣٥١٣٨٠/ ق

اوا�ل 3وثر
 MDF ١۵٠مترى آسانسور سراميک
(بی واسطه) ١٠م+ ٢۵٠٠ قابل تبدیل

٩٥٣٤٩٦٠٥/ م٣٨٨٢٠٢٠٩

٩٥٣٥٢٨٨٣/ پ

هاشميه صارم�- ١٦٥ متر
تک سرام، جکوزى ،مستر، اسپيلت 

بدون مالک ۴٠م رهن+ ٢/٣٠٠ 
بی واسطه ٠٩٣٦٣٠٩١٥٧٠

فور� جالل
١٦٠ متر فول بيواسطه

 

٩٥٣٥٣٢٢٥/ ق٠٩١٥٤٠٧٠١٩٨

امامت
 ١٧٠متر 

فول 
تبدیل 

٢٠م رهن+١,٨٠٠ اجاره 
 ٠٩١٥٢٠٦٩٤٧٧

مداح - شایسته 
٩٥٣٥١٠١٨/ ب

سجاد 
 ٣٠٠ متر ، ۴ خواب ،تک واحدى

 ٠٩١٥٠٧٠١٠٠٩ َملک
٩٥٣٥٣١٩٥/ ر

د3تر بهشت�
٢٠٠ مترى فول امکانات ٣ خواب 

١۵٠ م رهن+ ۴٠٠ اجاره
٣٨٥٥٧٩١١-٠٩١٥٧٩٩٨٦٤٧

٩٥٣٥٢٥٣٣/ ف

 �راهنما�� واحد ١٥٠ متر
٣ خوابه سراميک MDF، پکيج 

کاغذ ۶۵ م + ۵٠٠ اجاره 
٠٩١٥٥١٧٠٠٧١-٣٧٦٥١٣٢٧

٩٥٣٥٠٣٦٤/ م

 �احمدآباد- ابوذرغفار
١۵٠متر، یک سال ساخت، فول، 

١٧٠م رهن کامل 
٣٨٤٧٠٠٤٥

٩٥٣٥٣٠٦٣/ ف

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

چهارراه مهد� به طرف ميدان
جانباز - ١۶۵ متر همکف ٣ خواب 
مناسب جهت سالن، آتليه ، مزون 

٠٩٣٩٨٥٨٤١٢٥و ....
٩٥٣٥٢٣٧١/ ف

فروش �ا رهن آپارتمان
١٧٠ مترى صفر ٣ خواب 

لوکس فوق منطقه
 ميدان راهنمایی

 سازمان آب
 ٠٩١٥٢٥٩٤٠٠٩
٠٩١٥٥٠٩٣٥٣٠

٩٥٣٥٢٨٠٧/ ر

٩٥٣٥٢٤٩٠/ ق

آپارتمان صفر با تمام امLانات 
رهن کامل در طبقات٢و٣ سه خوابه 
٢٠٠مترى در خيابان صاحب الزمان 
٠٩١٥٣٢١٤٢٠٥-٣٧٢٨٣٩٧٤

١٧ tفرامرز ٣٤-پال
سه خوابه- بازسازى- فول

 تمام اتاقها مستر
٠٩٣٣٦٩٥٩٠٣٥

٩٥٣٥٣١٥٠/ ق

اوا�ل هاشميه
١۶٠مترتک واحدى دو نبش فول 

بدون مالک ٢٠م+٢٧٠٠اجاره
٠٩٣٣٦٥٢٤٣٧٦

٩٥٣٥٣٢١٠/ پ

 �= واحد مسLون� 
 داراى ٣خواب و یک آرایشگاه 
زنانه حاشيه پارک نيلوفر رهن 
و اجاره آدرس سجاد نيلوفر ٨ 

پالک ١٣۴

٠٩١٥٥١١٩٤٢٦
 ٠٩١٥٥٠٠٧٤٧٢

بين الملل
٩٥٣٥٣٢٨٨/ م

آپارتمان سه خوابه 
�١٧٠ متر

فول امکانات بدون آسانسور 
طبقه سوم به رهن و اجاره داده 
می شود. رضاشهر- ملک الشعرا 
شرقی نرسيده به چهارراه دوم 

پالک ۵٣
٠٩١٥١٥٨١٥٧٦

٩٥٣٥٣٢٦١/ م٣٨٧٨٢٢٩١

٣خوابه فول امLانات 
پارt ملت

٣ مورد بدون واسطه لوکس
٠٩١٥٣٠٢٧٢٨٢

٩٥٣٥٠٦٦٥/ ق

 هاشميه ٨
 آپارتمان ١٧٠مترى طبقه ۴ 

شيک فول امکانات ۶٢٠م
٩٥٣٥٠٩٧٨/ ب ٠٩١٥٢٠٣٨٣٠٠

هفت تير 
١۵٠متر ، پارکت ، کرین

BMS البی ، مجموعه آبی 
نگهبانی ،بدون مالک 

١۶٠م رهن کامل
 بدون واسطه 

٠٩١٥٥١١٧١٢٩
٩٥٣٤٥٠١٠/ پ

نيازمند�م اجاره دربست�
بلوار  یا  فردوسی  بلوار  حاشيه 
آباد زیربنا حداقل ۵٠٠متر ملک 

٠٩١٥٦٤٢٢٩٢٩
٩٥٣٥٠٧٤١/ ف

نزد�= حرم 
اجاره یک اتاق ۴×٣ به شخص متعهد

 مقطوع ٣٠٠ ماهيانه 
٩٥٣٥٠٢٥١/ م٠٩١٥٥١٥٦٢١٠

خيابان راهنما��
طبقه منفی ١ با اختالف ۶پله 

از همکف- ٨٢ مترى
نورگيرعالی- امتيازات 

مستقل و انبارى - مناسب 
جهت ادارى، مسکونی و 
انبار- رهن کامل ٧۵ م

٠٩١٩٣٠٧٧٣٢٥
٩٥٣٥٣٢١٥/ ق

حساب� ٣٥ 
۶۵متر ویالیی ١خواب

 آشپزخانه اپن ۵م+ ٣۵٠
٩٥٣٥٢٣٥٥/ ف٠٩١٥٩١١٣٨١١

اول امامت ٣٧ 
 ویالیی ١۶٠متر ٢خوابه طبقه ٢ 

شمالی ۵۵ميليون رهن کامل
٩٥٣٤٨٧٥٢/ ب٠٩٣٩٩٥٩٥٦٦٢ 

و�ال�� دربست 
٢۵٠متر ٣واحد مسکونی ادارى 

١٠٠م رهن کامل 
٣٨٨٣٣٨٦٦-٠٩١٥٩٢٩٩٧٨٩

٩٥٣٥٢٦١٥/ ف

�= باب
 منزل و�ال��

٢ طبقه در محدوده 
معلم جهت دفتر کار 

نيازمندیم 
٠٩١٥٥٠٤٢٠٣٦

٩٥٣٥١٦٩٨/ ل

حاشيه بلوار 
فردوس�

تریبلکس ۵۵٠ متر 
زیر بنا ٨ اتاق ۵٠ م 

رهن+ ١٢ م اجاره
٠٩١٥٨٢٥٥٧٣١

٩٥٣٥٢٢٢٦/ ف

ابتدا� دانشجو
۵١٠متر ٣٠٠متر زیربنا ٧خواب 

جهت آموزشگاه.... رهن٢۵م 
٠٩٣٣٠٤١٦٨١٦اجاره٧م

٩٥٣٥١٦٢٢/ ق

مل= آباد
٢۵٠ متر،٣٧٠ متر بنا در دو طبقه 

جهت دفتر کار یا آموزشی
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٢ َملک

٩٥٣٥٣١٩٨/ ر

٩٥٢٥٣٩٤٥/ ف

مالLين محترم
 مغازه ها� بزرگ

به منظور توسعه شعب 
هایپرمارکتهاى زنجيره اى

  (( افق کوروش)) 
با بيش از  ۵٠٠ شعبه در کشور ، 
به تعدادى مغازه  ١۵٠ تا ۵٠٠ مترى 

همکف آماده یا درحال ساخت 
با تحویل حداکثر ۶ ماهه 

به صورت رهن و اجاره  ۵ساله 
درتمام مناطق مشهد

 بدون واسطه نيازمندیم
٠٩١٢٠٣٣٠٧٥٠  معظم

الماس شرق مغازه حدود ١٢متر
طبقه منهاى یک روبه رو آسانسور 
داده  اجاره  و  رهن  اى  شيشه 

٠٩١٥٣٠٧٠٠٨٠می شود 
٩٥٣٥٢٤٨٢/ ف

بلوار مجد دفتر 3ار
٢۵٠ متر فول امکانات ٢٠ م + ٣ 

م بی واسطه شيرین زاده
٩٥٣٥٢٢٩٥/ ر٣٧٢٩٩٢٤٧

٩٥٣٤٦٥٢١/ ب

 فرصت استثنا�� 
 چهارراه آزادشهر

۵٠-١۴٠-٢٠٠متر 
رهن و اجاره 

مداح ٠٩١٥٤٢٤٩٥١٥ 
٠٩١٥١٠٥٧٤٤١

رهن واجاره مغازه
۴ طبقه مدرس٢ جنت ١

٠٩١٥٥٢٢٣٤٩٠
٩٥٣٥٠٣٧٩/ ف٠٩٣٥٧٨٠٢٩٠١

مغازه بلوار عبدالمطلب
بين ١٣ و ١۵-با ١٢ سال سابقه 

کار آشپزخانه رهن واجاره
٠٩١٥٣٠٠٧٥٦٩

٩٥٣٤٩٩٢٣/ ف

اجاره مغازه مجتمع نيLا 
ميدان جانباز

جنب پروما، طبقه اول
٩٥٣٥١٩٧٢/ ر٠٩١٥٥٠٥٣٣٠٧

بلوار سجاد
درب مستقل- دوممر

١٨۵متر+ ٩٠متر حياط و 
پارکينگ اختصاصی-نوسازى 

شده از صفر- ٧ پله پایين
٣ اتاق- نورگيرى عالی- نورپردازى 

در شب -فوق العاده لوکس
٠٩١٢٢١٩٠٤٠٨

٩٥٣٥١٧٦٨/ ق

الماس شرق
٢٠ متر تجارى با بالکن

اجاره و رهن
٠٩١٥١١٥٤٤٦٦

٩٥٣٥١٩٢٠/ ق

�دفتر3ار تجار
۶٨متر٢خواب شيک با کليه امکانات 

واقع در برج جاودان-مجد- قرنی
٠٩١٥١١٤٥٢٨٠-٣٥٠١١٨١٣

٩٥٣٥٢٢٠٢/ ق

بلوار سجاد
مغازه و دفترکار تجارى با قيمت و 

موقعيت استثنایی
٠٩١٠٥٠٠١٣٥٨

٩٥٣٤٧٨٦١/ ف

٦٠ متر تجار� دائم 
حاشيه بلوار معلم چهارراه صدف 
بی  اجاره  م   ٣+ رهن  م   ١۵

٠٩١٥٧١١٨١٣٠واسطه 
٩٥٣٥٢٦٢٨/ ف

رهن و اجاره آپارتمان
تا ٧٩ متر

رهن و اجاره خانه

 tرهن و اجاره امال
�تجار� وادار

رهن و اجاره آپارتمان
٨٠ تا ١١٩ متر

رهن و اجاره آپارتمان
١٢٠تا ١4٩متر

 رهن و اجاره آپارتمان 
١5٠ متر به باال

٩/١٥١٠٣٣ ض


