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

آســـمــان      
نبش کالهدوز ١٧,٢             ٠٩١۵٧١۵۴٠٠۶

-٦٠هم45 بازساز0 فول حياط اختصاص& ٩٠آپارتماندانشسرا

٣٥٠٢خواب       صفر        فول ام5انات ٢٠٠آپارتمانابوذر 

٣٣٠٢/٨٠٠خواب  آسانسور    پار?ينگ  تراس١٥٠آپارتمانباب;

-١٢٠دوبل5س       فول ام5انات       مجلل١٠٠دفتر?ار رضو0

آسمان                                    ٠٩١۵٨۵٧٠٢۵٩ ضيایی
-٨٨درب برق& سرامي; MDF ?ولرگاز0 ١١٠آپارتمانباب;

٢٠٣/٢٠٠سونا خش; سرامي; باربي5يو فول١٦٠آپارتمانباب;

١٠١/٤٠٠نوساز سرامي; آسانسور اسپيلت فول ١١٠آپارتمان?الهدوز

٣٠١?اغذ      سرامي;       MDF ١١٠آپارتمانرضا

حسين زاده      نبش صياد١٣ساختمان ایساتيس        ٨٩۴۴٠٣٧ ٣- ٠٩١۵٣٠٨٣٠۵١ دانيال
بلوار سجاد وRالR& دربست در ٣واحد بازساز0 شده موقعيت خوب جهت مس5ون& Rا مشاغل

فول١٢٠آپارتمانفارغ التحصيالن لو?س  شي;  دوبل5س  ٣٠٩٥٠نوساز 

-٣١٠٠خواب                 فول ام5انات ١٤٠آپارتمانصارم&٣٦

٢٠٣/٢٠٠شي;       لو?س       فول ام5انات ١٧٠آپارتمانهنرستان گلشن

٢٠١/٤٠٠دوبل5س شي; ١٠٠مترحياط اختصاص& آالچيق باربي5يو١٤٠آپارتمانابتدا0 صدف

امالک مبين_سنگانی     مقابل هاشميه ۶١     ٣٨٨٣۶۴٩٣-٠٩١۵۴٠۵٠٢٣۶ نورى
١٥١خواب ســرامي; MDF طبقه اول٦٥آپارتمانهاشميه

٢١٥١/٧٠٠خواب فول ام5انات نوساز آسانسور طبقه سوم١٠٠آپارتمانهنرستان

٢١٠٢/٥٠٠طبقه دربست سرامي; MDF پ5يج شي; ٤خواب ٢٠٠وRالR&اواRل صياد

٣٢٥٢/٥٠٠خواب فول ام5انات صفر قابل تبدRل١٧٥آپارتمانرضاشهر

امالک مبين_ سنگانی     مقابل هاشميه ۶١        ٣٨٨۴۵۵١۴ - ٠٩٣٨١۶٣٨٠٠٧  علوى
٢١٠١/٣٥٠خواب نوساز گازرو?ار ت5سرام پار?ت ?اغذ فول١٠٥آپارتمانهاشميه فراز

-٣٢٣٠خواب نوساز هاRگلس ج5وز0 فوق العاده لو?س فول١٩٠آپارتمانهاشميه

٣٢٠٢/٣٠٠خواب ت; واحد0 سرام MDF شي; فول ام5انات١٥٠آپارتمانهاشميه

-١٣٠ت; واحد0 ٣خواب نوساز شي; لو?س فول ام5انات١٥٠آپارتمانهنرستان

امالک پازل     بين دانش آموز ٢٨ و ٣٠     ٣٨۶٧٢۴٩٢- ٠٩٣۶٣٧٣۴۶٣٧
٣٣٨٠درب مستقل سروRس بهداشت& دفتر?ار مزون انبار٤٠0سوئيتمعلم

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

-١٣٠خواب       طبقه اول         تميز٧٥آپارتمانجالل٣٠

٦١تجار0 دائم شي; س5ورRت سرامي; فقط مشاغل ادار0 و دفتر١٨0مغازهدانش آموز

٢١٠٨٥٠خواب طبقه سوم پار?ت MDF پار?ينگ١٠٠آپارتمانصدف

٣١٠١/١٥٠خواب طبقه دوم سرامي; پار?ينگ تخليه١٩٠آپارتماندانش آموز١٩

٢١٠١خواب طبقخ سوم فول ام5انات فقط زوج٨٠آپارتماندانشجو

مسكن برکاتی     بين فکورى ٣٢ و ٣۴    ٣٨٨۴١٨٢٧ - ٠٩٣٨٧۶٨٣٢٠٧
٣٠٩٠٠دوم ت5سرام هاRگلس نوساز پار?ينگ اختصاص& برق&٩٥آپارتمانالله ٥

٥١/١٠٠دوم ٣خواب سرام MDF پار?ينگ درب برق& بدو ن مال; مجرد١٣٠آپارتماننسترن 
-٤٠سوم سرامي; پار?ينگ درب برق& نقاش& ١٠٠آپارتمانآخر هنرستان

١٠١/٥٠٠اول ٣خواب  نوساز سرامي; هاRگلس پار?ينگ درب برق& تبدRل١٤٠آپارتمانصياد٥١

امالک هخامنش    بين هاشميه ٣٨ و ۴٠    ٠٩٣۵۶٢٠٠٠٩٢ فروغی
١٥١/٣٠٠خواب مبله با?ليه لوازم رفاه& مجرد0 دانشجوR&٦٥برجآبادگران
٥٨٠٠مجتمع جهاد ٢خواب طبقه اول صفر بدون مال; فول ام5انات٨٠آپارتمانرضاشهر

١٠١/٥٠٠نوساز پار?ت ?اغذ آسانسور هاRگلس بدون مال;١٠٥آپارتمانهاشميه٥٧
٥٢/٥٠٠تجار0 ٦متردهنه ارتفاع ٤ متر سرامي; ?ر?ره برق&٣٠مغازهپيروز0 هاشميه

امالک متشرعی     کوهسنگی بين دکتر بهشتی٣٠و٣٢         ٣٨۴۴٢٧۶۶-٠٩٣۵۵۶۵١٠٨۶
١٠٢طبقه سوم ٣خواب آسانسور ت; واحد١٥٠0آپارتمانبهشت&
١٠٥٠٠هم45 داخل ?وچه  ماشين رو جهت مس5ون& دفتر?ار١٥٠دربستبهشت&
٥١طبقه دوم      تميــــز     بدون مال;١٠٥آپارتمانرود?&
١٠١/٣٥٠تجــار0 دائـــم     س5ورRت    تبدRل٥٦مغازهرود?&

مسکن برج       فالحی١۶ نبش هاشمی مهنه ٧          ٣۵٢٣٠٢٨٨-٠٩١۵٣٠٩۶٧٣١صالح منش
٤٥١٠٠سرامي; MDF پ5يج آسانسور پار?ينگ طبقه اول تخليه فول١٠٠آپارتمانشرRعت& ٧٠ نرگس
٢٧٥٠٠خواب طبقه اول مو?ت فلز تخليه٩٠آپارتمانشرRعت& ٧٠ نرگس

٢٣٦٥٠خواب طبقه اول مو?ت فلز تخليه تميز٩٠آپارتمانميثاق ٦
٣٣٠٢٠٠خواب سرامي; MDF درب ضدسرقت١٤٠آپارتمانالهيه عصمتيه

متراژ اجاره رهن مشخصات نوع محدوده  متراژنوعمحدوده 

مشار3ت

 تهاتر
محدوده حرم

 ٢٠٠٠متر 
زمين 

١٠٠٠٠متر 
پروانه تجارى 
قابل افزایش

 تا ٢۵٠٠٠متر 
٠٩١٥٤٠٠٤٤١٢
٠٩١٥٣٠٠٤٤١٢

٩٥٣٥٢١٠٠/ پ

گروه مشاور�ن امالs تابا
یکی ازسریعترین مرکز خرید 
و فروش زمين -آپارتمان در 

منطقه الهيه مشارکت در ساخت 
با سازنده معتبر 

 خرید و فروش دریک هفته 
رهن و اجاره در یک روز 

 ٠٩١٥٣١٦٥٠٧٧
٣٥٢٤١٦١٥-٣٥٢٤٠٦٩٠

٩٥٣٢٧٤١٥/ ف

امالs فردوس� قاسم آباد
خرید- فروش- رهن واجاره

٠٩١٥١١٣٤١٠٥
٣٦٢٢٦٠٥٣-٣٦٢٢٨٦٤٤

٩٥١٩٠٢٠٤/ ق

٩٥٠٢٣٦١٠/ ط

قاسم آباد
خر�د،فروش    امالs پرد�سان

٠٩١٥٥٠٣٤٦٧٦-٣٦٢١٠٠٣٠

گلبهار
امالک شيردل
٠٩١٥٥٠٢٠٥٣٧

٩٥٢٦٢٦٩١/ ف٣٨٣٢٥٩٢٢

عاقبت�
بلوارفردوسی ،خيام  

سجاد ، ملک آباد  
٣٧٠٢٧ (۵ رقمی)
٠٩١٥٥١٠٥٠٩٠

٩٥٣٥٣٧٢٦/ خ

گلبهار 
امالs ناج�   

٣٨٣٢٤٢٢٣-٠٩١٥٤٣٨٨٠١٤
٩٥٢٤٣٦٢٣/ ش

امالs برادران
خر�د            فروش
٢۴ساعته   فورى   ٢۴ساعته

رهن          اجاره
 قاسم آباد، نبش شاهد٣۶
٠٩١٥٩١٤١٢٨٨-٣٥٢٣٩٨٩٣

٩٥١٩٧٨٩٦/ ط

امامت 
آزادشهر

رهن و اجاره 
    مسکونی-تجارى 

به ما بسپارید
  از ما بخواهيد 
شایان-خامسی

٩٥٣٤٧٤١٥/ ل٠٩٣٣٠٣٣٤٦٣٥

امالs تو3ل� 
خرید ، فروش ، باغ ، ویال 

آپارتمان ، زمين
 در بهترین مناطق ویالشهر 

، طرقبه ، شاندیز 
٣-٣٥٥١٢١٢٢

٩٥٣٣٦٠٣٧/ ش

گلبهار 
 امالک اربابی

٠٩١٥٩٨١٥٩٧٧-٣٨٣٢٦٦٠٠
٩٥٣١٧٨٢٨/ ش

مسLن قصر رامان 
قاسم آباد مقابل سينما سيمرغ

 ٣٦٢٠٤٥٠٠
٩٥١٣٥٤٤٢/ ف

امالs گل نرگس 
معامله آگاهانه و منصفانه 

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

گلبهار 
امالک آتی

٠٩١٥٥٢٣٨٧٦٧-٣٨٣٢٦١٢٠
٩٥٢٣٩٨٥٩/ ش

احمدآباد
مسLن پارس 
بين طالقانی ٢۶و٢٨

٩٥٣٥١٢٦٠/ ق٣٨٤٣٨٤٨٥

امالs بن� اقبال 
خر�د- فروش 

اماميه، الهيه، سپاد
 صفی آباد، حسين آباد 

٠٩١٥١١٥٣٧٣٠
٣٥٢١٩٤٩٩

٩٥٣٢٨٦٤٧/ ف

امام رضا 
بهار- فدائيان 
مسکونی و تجارى 

خرید فروش رهن اجاره 
امالک خواجوى 

٦-٣٨٥٥٨٠٠٥
٩٥٣٤٩٤٢٣/ پ٠٩١٥٣١١٣٨٤٧

فرامرز- سجاد 
مسLن سراسر� باران 
٣٦١٠٩٩١٠-٠٩١٥٥١٨٠١٥٨

٩٥٣١٣٤٩٣/ ف

آزادشهر
سيدرض�،دانش آموز 

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

٠٩١٥٢٤٧٥٣٥٧  
٩٥٢٩١٢٩٧/ ف٣٦٠٦٢٠٤٧  

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

(امالک گلها) نبش قائم ۴
٣٣٨٥٥٤١٥- ٣٣٨٥٥٢٥١

٩٥١٥٨٠٨٨/ ف

٩٥٣٤٤٣٣٣/ 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

امالs باران 
قاسم آباد،الهيه،امامت

خرید و فروش ٧٢ساعت
 رهن و اجاره ۴٨ساعت

مشارکت در ساخت،انواع وام 
قاسم آباد، نبش اماميه۵۴ 

٣٦٢٢٢٢٨٧
٩٥٣٤٣٤٤٦/ م٠٩١٥٣١٨١١٦٢

٩٥٣١٩١٠٧/ پ

امالs 3وشا
سناباد،دانشگاه،ابن سينا 

آبکوه،صاحب الزمان،سنایی
٢-٣٨٤٨٧١٢١

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

مسLن پا�تخت
زمين - آپارتمان 

الهيه- سپاد - جاهدشهر
٠٩١٥١١٠٤٩٠٩-٣٥١٣٢٦٩٦

٩٥٢٧٩٧٩٥/ ف

٩٥٣٠٩٣٤٦/ م

امالs 3وثر پوشش 
اجاره،  و  رهن  فروش  و  خرید  مرکز 
مشارکت در ساخت (پيروزى، وکيل آباد) 

٣٨٨٢٨٩٠٧

٩٥٣٥٠٦٠٢/ پ

امالs سراسر� قاسم آباد 
 فقط در �= روز

خرید، فروش، رهن، اجاره
٣٦٢١٦٥٨٨-٣٦٢٢٥٥٨٨

امالs 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

امام خمين�،ثامن
امالک عليزاده

٩٥٣٠٢٠٩٠/ خ          ٣٨٥٨٢١١٩

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

شما در امور خرید و فروش
٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢-٣٦٠١٢٦٤٦

٩٥٢٩٢٥٢٣/ ل

گلبهار
  امالs آت� 

٠٩١٥٥٢٣٨٧٦٧
٩٥٣٥٢٠١٨/ ش٣٨٣٢٦١٢٠

گلبهار-امالs پاژ  
   ٠٩١٥٤٠٢٥١٢٠

٩٥٢٣٩٨٥٠/ ش٣٨٣٢٤٢٤٢

گلبهار
 مسکن تفتان

٩٥٣١٢٨٤٦/ ش٠٩١٥٨٨١١٢٧٦

مسLن شهروند 
به ما بسپارید- از ما بخواهيد 

وکيل آباد- معلم دانشجو 
٣٨٦٤٠٠٠٤-٠٩١٥٣١١٩٩٩٠

٩٥٣١٣٦٢٦/ ف

٩٥٣٤٤٠٧٥/ م

شهرs غرب - الهيه 
براى فروش یا اجاره قطعی ملک خود با 
ما تماس بگيرید. امالک گلستان الهيه 
٣٥٢١٧٥٩٥-٣٥٢١٧٨٢٦

قاسم آباد
 امالs نيما 

 

٣٥٢٣٤٠٠٠ -٠٩١٥٥٠٨٨٢٥٤
٩٥١٧٠٩٥٤/ ف

گلبهار
امالs نياوران 

خرید با اخذ 
وام بانکی 

٣٨٣٢٣٣١٥
٠٩١٥٥١٢٧٧٤١

٩٥٣٣١٩٨١/ م

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

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

٩٥٣٥١٠٢٥/ م

سوئيت ٧٠ متر با حياط 
١ خوابه دانشجویی-یک نفر یا  زن و 

شوهر جوان- موسوى قوچانی ٣٧
٩٥٣٤٨٣١١/ م٠٩٣٠١٠١٦٨٠٤

هاشميه ٨٣ - ٧٥ متر
همکف سراميک MDF نقاشی 

تراس ١خواب نورگير عالی ٣۶م 
رهن کامل ٠٩١٢٨١٨٠٨٦٥

٩٥٣٥٤١٢٤/ ف

3وهسنگ� ٢٫١
آپارتمان هاى ٨٠ و ۴٠ مترى 

٠٩١٥١١٠١٣٨١
٩٥٣٥٣٦١١/ ف

احمدآباد-س� متر� دوم
یک واحد ٧٠ مترى

 رهن و اجاره
٠٩١٥٥١٣٥١٩٥

٩٥٣٥٠١٧٢/ ف

٢ واحد با قيمت وامLانات
مناسب جهت آقایان ترجيحا به

دانشجو یا کارمند اجاره داده می شود
٠٩٣٨٣٥٣٥٧٣٤

٩٥٣٥٠٨٢٩/ ف

سناباد
 ١٠٠ واحد   ١٠ یکجا  اجاره   و  رهن 
نوساز  متر   ٢۶٠ زیرزمين  مترى 

٠٩١٥٨٧٧١٧٠٦فول امکانات
٩٥٣٤٥٩١٣/ م

امامت تا دانشجو 
آپارتمان شما را نقدا خریداریم 

عمارت - قربانيان
٣٦٠٢٢٠٨٩

٩٥٣٤٩٠٨٥/ ل

امامت ١٨
دو واحد آپارتمان به متراژ ٨۵متر رهن 
و اجاره ١٢ميليون ٧٠٠ -١٠م ٧٠٠

٠٩٣٥٥٣٦٣٣٣٦-٣٨٤٨٢١٩٢
٩٥٣٥١٦٧٤/ م

مجيد�ه -سجاد�ه
آپارتمان ٨٢ مترى طبقه سوم 

لوکس رهن کامل ٢۵ م
٣٥٢٤٦٢٦٠

٩٥٣٥٤٠٤١/ ر

فرامرز 
آپارتمان صفر - فول ١٠٠ مترى (رهن 
م)  ١٢٠ (رهن  مترى   ١٣٠  ( م   ٩٠
بی واسطه ٠٩١٥٥١١٥٩٤٠

٩٥٣٥٣٤٤٨/ ف

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

٩٥٣٥٣٢٢٨/ ق٠٩١٥٧١٥٤٠٠٦

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

زینلی ٣٥٢٤٢٠٨٤
٩٥١٧١٦٤٨/ ق٠٩٣٥٣٦٨٦٨٦٦

هاشميه ٥٥ 
٩۵ متر طبقه دوم سراميک تميز 

۵م+ ٩٠٠
٠٩١٥٥١٦٠٨٤٩

٩٥٣٥٣٨٩٥/ ف

راهنما��
١٠٠ متر ٢خواب طبقه ۴، آسانسور 

فول ۵م + ١,۵٠٠م بی واسطه
٠٩١٥٥٠٦٢٨٢١

٩٥٣٥٣٥١٥/ ف

حاشيه فرهنگ
۴٠ م رهن + ١۵٠ اجاره

 ٨٠ متر ، طبقه سوم 
٩٥٣٥٣٤٧٩/ ل٠٩١٥٦٩٧١٠٥٠

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

دانشجو ٩ -شمال�
٣ طبقه فول امکانات بصورت 

یکجا و طبقه اى واگذار می شود
٩٥٣٤٨٧٣٠/ ل٠٩٣٦٦٢٤٧٧٤٢

صياد ٢٣ 
٨۵ متر، کولر گازى، آسانسور 

پکيج ، لوکس- ١۵/٨۵٠م
٣٨٩١٤٦٧٠-٠٩٣٧٥٩٥٨٤٢٨

٩٥٣٥٣٧٧١/ پ

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

٩٥٣٥٣٢٢٤/ ق٠٩١٥٧١٥٤٠٠٦

احمدآباد - 3فا��
٩۵ متر آپارتمان ٢خوابه همکف 

بدون پارکينگ ۵م + ١٢٠٠
٠٩١٢٢٠٤٤٤١٢

٩٥٣٥٣٥٤٣/ ف

حجاب ٤٦
١٢۵ متر طبقه اول سراميک 

تميز ۵٠ م 
 ٣٦٢٣٢٣٢١-٠٩٠١٦٠١٠٧٢٢

٩٥٣٥٣٤٨٥/ ف

رهن و اجاره آپارتمان
تا ٧٩ متر

sمشاور�ن امال

مشار3ت در ساخت
(نياز به سرما�ه)

رهن و اجاره آپارتمان
٨٠ تا ١١٩ متر

رهن و اجاره آپارتمان
١٢٠تا ١4٩متر

٩٥٣٥٤٢٢٩/ م

شنبه ١٤ اسفند  ١٣٩٥، شماره ١٩٤٨٨                       
٣٦




