
شنبه ١٤ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٨
٣٧

 (٦٨ �پيروز�٢٠(فLور
حاشيه ٢٠ متر� رز

١٢٠متر،٣خواب، طبقه١ 
دربرقی، ۴واحدى آسانسور 
MDF، جنوبی، نورگير عالی

٠٩١٥٣١٧٠٦٦٥ بيواسطه
 بازدید ١٨ الی ٢٠

٩٥٣٥٣٤٢٩/ ق

و�الشهر
١٢٠ متر فول - صفر

 ٧٠ ميليون رهن کامل
٠٩٣٧٩٣٧٩٤٦٤

٩٥٣٥٣٤١٧/ ق

قابل توجه 
مشLل پسندان 

بلوار فکورى گلدیس ٣ 
طبقه اول با آسانسور، نور عالی 

١٢٠ متر بنا شيک و فول امکانات 
٢۵م رهن + ٧۵٠ اجاره 

٠٩١٥٥٢٠٢٤٣٤
٩٥٣٥٤٠١٧/ پ٠٩١٥٤٤٩٥٩٥٣

٩٥٣٥٢٤٩٠/ ق

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

نيازمند�م 
 آپارتمان 

با مجموعه آبی 
٠٩١١٨٩٣٢٣٥٤ 

٩٥٣٤٩٥٦١/ ب

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

١٧٠م رهن کامل 
٣٨٤٧٠٠٤٥

٩٥٣٥٣٠٦٣/ ف

بين بهشت و پاستور
١٨٠ مترى - ٣ واحدى 

طبقه سوم -٣ خوابه - انبارى 
٢پارکينگ

 امتيازات مستقل
 رهن ١١٠ م 

٠٩١٥١١٥١٥٤٣
٩٥٣٥٣٥٤٦/ ف

هفت تير 
١۵٠متر ، پارکت ، کرین

BMS البی ، مجموعه آبی 
نگهبانی ،بدون مالک 

١۶٠م رهن کامل
 بدون واسطه 

٠٩١٥٥١١٧١٢٩
٩٥٣٤٥٠١٠/ پ

مل= آباد
١٧۵ متر -٣خواب نوساز-فول
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٢ َملک

٩٥٣٥٤٠٣٤/ ر

فور� جالل
١٦٠ متر فول بيواسطه

 

٩٥٣٥٣٢٢٥/ ق٠٩١٥٤٠٧٠١٩٨

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

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 
پارs ملت

٣ مورد بدون واسطه لوکس
٠٩١٥٣٠٢٧٢٨٢

٩٥٣٥٠٦٦٥/ ق

سجاد
١۵٠متر  ٣ خوابه 

١۵٠ م رهن کامل و تبدیل
٩٥٣٥٠٧٠٧/ م٠٩١٥٥٥٩٤٢١٩

امامت
 ١٧٠متر 

فول 
تبدیل 

٢٠م رهن+١,٨٠٠ اجاره 
 ٠٩١٥٢٠٦٩٤٧٧

مداح - شایسته 
٩٥٣٥١٠١٨/ ب

فروش �ا رهن آپارتمان
١٧٠ مترى صفر ٣ خواب 

لوکس فوق منطقه
 ميدان راهنمایی

 سازمان آب
 ٠٩١٥٢٥٩٤٠٠٩
٠٩١٥٥٠٩٣٥٣٠

٩٥٣٥٢٨٠٧/ ر

١٧ sفرامرز ٣٤-پال
سه خوابه- بازسازى- فول

 تمام اتاقها مستر
٠٩٣٣٦٩٥٩٠٣٥

٩٥٣٥٣١٥٠/ ق

ارشاد-وحدت
١٨٠ متر سه خواب

 رهن و اجاره
٩٥٣٥٣٤٣٨/ ر٠٩٣٥٨٩٠٨١٦٣

 �= 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

باران ٢ 
گلشن رهن و اجاره -بی واسطه

٩٥٣٥٣٧٩٦/ پ٠٩١٥١١١٢٤٥٣

رهن و�ال�� مر3ز شهر 
۵٠م و ٨۵ م تومان -٣واحد
٣٢٢١٦٥٩٠-٠٩١٥٧٥٩٧٦٨٨

٩٥٣٥٣٣٨٣/ ق

 هاشميه٨-١٥٠٠متر
 ۴٠٠متربنا درختان بزرگ آالچيق زمين 

واليبال استخر١٠م اجاره قابل تبدیل
 ٠٩١٥٨٠٠٥٧٥١

٩٥٣٥٣٧٣٦/ ق

مل= آباد
(دربست ،و�ال��) 

 رهن و اجاره
۵۴٠ متر در چهارطبقه

مناسب جهت مجموعه ورزشی 
یا موسسه آموزشی

٠٩٣٦٥٥٨٦٦٣٢
٩٥٣٥٣٥٨٧/ ر

و�ال�� دربست ٣٠٠متر زمين
٣٠٠متر بنا ٨٠ متر + ٨٠ متر
 + ١۶٠ متر ٣٠ م + ۴م اجاره

٩٥٣٥٣٨٦١/ پ٠٩١٥٧٧٧٨٩٩٠

سروش
۵٠٠ متر زمين

 ٧۶۵ متر زیربنا 
در سه طبقه مجزا داراى 

پارکينگ مسقف و حياط
٠٩٣٠٠٣٩٤٣٧٦

٩٥٣٥٢٨٣١/ ل

حاشيه بلوار 
فردوس�

تریبلکس ۵۵٠ متر 
زیر بنا ٨ اتاق ۵٠ م 

رهن+ ١٢ م اجاره
٠٩١٥٨٢٥٥٧٣١

٩٥٣٥٢٢٢٦/ ف

رهن و اجاره منزل و�ال�� 
مناسب جهت شرکت  و ادارى ١ طبقه
هر  انبارکاال  جهت  طبقه   ١ مسکونی   

٣٨٦٩٢٨٧٩طبقه ١٣٠ متر 
٩٥٣٥٣٩٣٢/ م

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

م بی واسطه شيرین زاده
٩٥٣٥٢٢٩٥/ ر٣٧٢٩٩٢٤٧

 �مل�L 3امال تجار
حاشيه خيابان اصلی مصلی حدودا 
۶٠٠ متر به رهن و اجاره داده می شود

٦-٣٨٥٥٣١٥٥
٩٥٣٥٠٤٨٠/ ف

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

داده ميشود      ٠٩١٥٣٠٦٧٨٣٢
٩٥٣٥١١٩٤/ ق

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

کامل بی واسطه

٠٩١٥١١١٧٨٢٦
٩٥٣٤٧٢٧٢/ ف

�اجاره مغازه ٧٥ متر
آخر بلوار ميرزا کوچک خان 

زیر ساختمان پزشکان اميرالمومنين
٠٩١٥٣٠٤٤٥٦١ فول

٩٥٣٥٠٦٤٣/ ل

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

٠٩١٥٤١٥٤٤٧٤موقعيت عالی 
٩٥٣٢٦١٣٢/ ف

واگذار� 3باب سرا
با تمام تجهيزات و فوق العاده 

شيک محدوده وکيل آباد
٠٩١٢٠٢١٢٦٨٨

٩٥٣٥٣٥٧٤/ ق

الماس شرق
٢٠ متر تجارى با بالکن

اجاره و رهن
٠٩١٥١١٥٤٤٦٦

٩٥٣٥١٩٢٠/ ق

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

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

�= شر3ت معتبر 
از  یکی  گذارى  اشتراک  به  آماده 
 ٢۵ فرهاد  در  شرکت  هاى  اتاق 

٠٩٣٨٤١٠٦٧٤٩می باشد 
٩٥٣٥٤٢٧٥/ م

مغازه همAL ٢٠٠متر 
 ١۵ تير   ٧ نبش  بالکن  ٩٠متر 
موقعيت عالی ٢٠٠م رهن + ۴۵م 
اجاره           ٠٩٣٦٧٣٣٤٢٢١ 

٩٥٣٥٤٠٩٥/ ف

 �حدفاصل چهارراه  خسرو
و3وچه  شاهين فر 

٣۵ متر مغازه + ٣۵ متر طبقه باال
رهن و اجاره ٠٩١٥٣٠٤٥٩٩٨

٩٥٣٤٩٦٦٢/ ف

٢٠ متر مغازه 
طبقه   ٢ فردوسی  بازار  در  واقع 
١+ به رهن و اجاره داده می شود 

٠٩٣٧٣١٢٤٢٩٧
٩٥٣٥١٢٠٦/ ف

دفتر3ار حاشيه معلم 
یک واحد ٩٠مترى، ٢خواب، بين معلم 
١,۵٠٠م   + رهن  ١٠م    -۴۵ و   ۴٣

اجاره          ٠٩١٥٣٠٥٩٦٢٦
٩٥٣٥٣٩٥١/ ف

برج تجار� ادار� مرمر 
۴٠ متر ادارى طبقه ۵ چشم انداز 

عالی ۴٠ رهن ١٠٠ اجاره 
٠٩١٥١٠٧٢٧٩٧-٣٨٩٢٣٤١٦

٩٥٣٥١٦٦٩/ م

بين و3يل آباد ١٦و١٨
تجارى  مترى   ٢۵ مغازه  باب  یک 
خواب   ٣ مترى   ١٠٠ واحد  +یک 

٠٩٣٦٦٢٤٧٧٤٢فول امکانات
٩٥٣٤٨٧٣٨/ ل

رهن و اجاره 
دفتر کار و مغازه تجارى 

حاشيه وکيل آباد 
٩٥٣٤٨٨٤٢/ ف٠٩١٥٢١٥٦٠٠١

 بلوارسجاد 
 چند واحد تجارى نبش 

فلسطين ١٣ مجتمع تجارى 
سروش به رهن و اجاره داده 

می شود 
٠٩١٥٥١١٩٤٢٦ 
٠٩١٥٥٠٠٧٤٧٢

بين الملل
٩٥٣٥٣٢٨٥/ م

«سالن 3نفرانس»

آماده برگزارى جلسات 
ادارى، ورکشاپ

 ميتينگ و... و مشارکت
 در برگزارى 

دوره هاى آموزشی 
- با ظرفيت حدود ۵٠ نفر 
ویدئو  داراى   -
پروژکتور با کيفيت عالی 
صوت  سيستم   -

Bosch کنفرانس
- امکان تصویربردارى 

از جلسات 
کامل  خدمات  ارائه   -

پذیرایی 
آدرس: ابتداى 

بلوار فرامرزعباسی 
ساختمان ۵۵ 
تلفن هماهنگی

٣٦٠٥٩٥٩٥-٠٥١
٩٥٣٥٣٨٢٢/ ب

بلوار معلم
یک واحد ٩٠ مترى،طبقه ٢ از مجتمع 
٣ واحدى،سراميک،دیوارپوش،شيک 

٠٩١٥٥٠٥٥٠٣٠رهن و اجاره
٩٥٣٤١٩٩٣/ ل

بلوار سجاد
مغازه و دفترکار تجارى با قيمت و 

موقعيت استثنایی
٠٩١٠٥٠٠١٣٥٨

٩٥٣٤٧٨٦١/ ف

حاشيه صارم�
١١٠متر ادارى ، طبقه۴

بدون آسانسور
۵٠م رهن کامل

 ٠٩١٥٣٢٢٩٠٢٢
٠٩١٥١٠٠٥٨١٥

٩٥٣٥٣٦١٦/ پ

فور� - ابتدا� صارم�
یک واحد ادارى لوکس ٩٠مترى دو 

خوابه فول امکانات ٣٠م+ام
بی واسطه ٠٩١٢٥١٢٦٨٩٦

٩٥٣٥٢٧٨٦/ پ

مغازه �ا مسLون�
٨٠ تا ١١٠ متر جهت رستوران 

محدوده کوثر تا صياد -فرهاد  سجاد
٠٩١٥١٢٤٦٠٣٨  

٩٥٣٤٢٧٧٤/ پ

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

کار آشپزخانه رهن واجاره
٠٩١٥٣٠٠٧٥٦٩

٩٥٣٤٩٩٢٣/ ف

واگذار� تعداد� مغازه
به صورت رایگان 

در مجتمع تجارى -بلوار توس
٠٩١٥٩٠٠٠٣٥٤

٩٥٣٥٤٢٢٥/ ق

مغازه برا� رهن و اجاره
آدرس: بلوار سجاد- پاساژ 

شهر شب طبقه منفی ١- 
مشخصات مغازه: مساحت ١٧متر

شرایط اجاره: ۵م رهن
 اجاره ٢,٢٠٠,٠٠٠

سخاوتی ٠٩١٢١٠٨٧٧٦٧

٩٥٣٥٣٠١٨/ م

حاشيه بلوار معلم
مغازه ١۵٠ متر فضاى باز ٨٠ متر 

جمعا ٢٣٠ متر تجارى دائم 
٠٩١٥٥٠٥٥٠٣٠رهن و اجاره

٩٥٣٤١٩٧٧/ ل

�حاشيه پيروز
۵٠ مترى تجارى دهنه ٣,۵ دو کله 

۶٠ رهن ١,٢٠٠ اجاره
٣٨٦٥٧٦٣٦-٠٩٣٨٩٠٦٨٥٨٨

٩٥٣٥٤٠٤٩/ ر

٩٥٣٤٧١٨٦/ ق

 بازارمر3ز� فاز١
 ٢٨متر همکف ١٨مترطبقه باال 

۶متر انبارآبدارخانه اجاره۵م
٠٩٣٨٦١٤٠٤٤٤-٣٤٢٨٢٦٥٩ 

حاشيه و3يل آباد
ایده آل جهت رستوران، فست 
فود، نمایندگی خودرو، بانکها و 
غيره ۵٠٠ متر به صورت ٢۵٠ 

متر تجارى دائم و ٢۵٠ متر 
فضاى روباز تجارى موقت

 ٣٠٠ م رهن+ ٣٠ م اجاره 
پوررضا ٠٩١٥٠٠٩١٥٦٥

٩٥٣٥٣٨٠٤/ د

قاسم آباد
بلوار شاهد- نبش شاهد٢۶  
١۶۶ متر داراى آب ، برق ٣ فاز 

و گاز مستقل - درب برقی لوکس 
به صورت رهن  و اجاره واگذار 

می گردد . ٠٩٣٩٥٢٦٦٤٠١
٠٩١٥١٩١٠٨٤٣

٩٥٣٣٧٣٥٧/ ف

رهن و اجاره 
١۵٠ متر نبش مفتح ٢۵ 

یکجا یا به صورت
 نصف ٧۵ متر 

٠٩١٥٣١٠٦٥٤٤
٠٩٣٥٧٥٦٦٠٣٧

٩٥٣٥٣٥٥٠/ ف

و�الشهر
باغچه اجاره جهت سفره خانه 

گل فروشی ، غذا سنتی
٣٥٥٩١١٣٠-٠٩١٥٧٧٧٤١٨٧

٩٥٣٥٢١٩٧/ ل

٩٥٢٧٦٠٩٢/ م

 سه راه فردوس� 
 باغ اجاره اى با تمام امکانات 

استخر، روزانه، هفتگی
زرگرانی ٠٩١٥٣١٥٣٣٧٨ 

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

نيازمنداجاره سالن 
جهت کارگاه توليد پوشاک 

حداقل متراژ ٧٠٠ متر
٠٩١٥٥١٣٨٢١١

٩٥٣٤٥٧٢٦/ ق

 3ارآفر�ن
 مرکز معامالت کارخانجات

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

٩٥١٠٨٣٣١/ مهاشمی

�انبار تجار
خين عرب بين طرحچی ٢۵ و ٢٧ 

١٠٠ م رهن کامل یا (٣٠ م +٢ م )
٠٩١٥١٨٢٤٣٢٩

٩٥٣٥٣٥٩٣/ ف

بلوار شاهنامه 
٢٠٠ متر سوله ٢٠٠ متر محوطه 

با امتيازات ۶ م ٧۵٠ اجاره 
٠٩١٥٣٢٣٦٥١٨

٩٥٣٥٢٨٧٨/ ش

اجاره گاراژ 
۶٠٠ متر ٣ اتاق ادارى

 داراى آب- برق- گاز -بلوار بهمن 
٩٥٣٥٢٧٣٠/ م٠٩١٥٥١٤٠٢٨٣

٩٥٣٣٣٢٤٤/ ق

٦٠متر آپارتمان باسند٦دانگ 
 ١۵نقد+٢٠رهن+۶٠شرایط وام

٠٩١٥٣١٠٩٦٦٢-٣٦٢٢٤٢٢٩ 

بهتر�ن نقطه فالح�
۵۵متر فول نوساز ساخت بی نظير  

سند ششدانگ مترى٢/١٠٠م
٣٥٢١٥٨٦٤-٠٩١٩٥٩١٨٩٥٨

٩٥١٧٢٧٦٦/ ق

  �آپارتمان ٥٠ متر
�رستگار� ٤ همAL بازساز

فی ۶٢م بی واسطه
٠٩١٥٥٠٣١٧٨١

٩٥٣٤٩٦٣٠/ ف

قاسم آباد
٨۵متر ٢خواب سراميکmdf ٧٠م

٣٥٢٣٥٠٠٣-٠٩١٥٣١٥١٦١٨
٩٥٢٥٩٨٦٢/ ق

قاسم آباد - حجاب ٣ 
۶۶ متر - چهارم تمام MDF سراميک 

کاغذ فاقد آسانسور لوکس ٩٧ م 
٠٩١٠٥٠٠٣٨٠٥

٩٥٣٥٣١٣٩/ ف

٩٥٣٤٩٠٩٧/ ق

فروش�٥٠متر آپارتمان
 فقط باسند۶دانگ

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

سرافرازان آرمان ١٢ 
نبش دوربرگردان، طبقه سوم ،صفر

 ۶۵ متر ۴ واحدى، وکالتی ٧۵م 
٣٨٢١٠٣٨٠-٠٩١٥٩١٢١٨٣٢

٩٥٣٥٠٢٧١/ پ

فروش خانه همراه با مغازه
۵٠ متر در ٣ طبقه، طبقه همکف 

مغازه،٢طبقه مسکونی قيمت 
١٢۵م      ٠٩٣٧١٥٦٣٥٣٦

٩٥٣٥٤٠٦٦/ ق

شر�عت� ٧٣
 ابرار ٨٫٣

فروش فورى- همکف
 حاشيه خيابان ۵۵ مترى

 کف سراميک- هاى گلس
 یک خواب- قيمت ۴٨ م

٠٩٢١٥٢٤٩٧٤١
٩٥٣٥٣٣٥٦/ ف

جاهدشهر
مجتمع آرمس ١، ۵٠ متر 

طبقه اول، خوش نقشه، ٨٢ م
٩٥٣٥٢٣٥٤/ ر٠٩١٥٣١٢٢١٣٧

جز�ره 3يش 
۵٠متر  خوابه  یک  فروشی  آپارتمان 

سند ششدانگ فی ٢٠٠م 
٩٥٣٤٢٢٦٢/ ف٠٩٠١٧٠٨٠٤٤٩

٩٥٣٤٩٥٠٦/ خ

بلوار جانباز ٣
اول تالش ،

 ۶۵ مترى لوکس، 
صفر ، قولنامه عرف 
منطقه ، فی ١١٠ م 

٠٩١٥٦٧٠٠٠٦٠

رهن و اجاره خانه

اجاره باغ و و�ال  sرهن و اجاره امال
�تجار� وادار

رهن و اجاره صنعت� و 
�3شاورز

 خر�د و فروش آپارتمان
تا 6٩ متر

 رهن و اجاره آپارتمان 
١5٠ متر به باال

٩/١٥١٠٣٣ ض




