
يكشنبه ١٥ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٨٩
٣٣

سرتاسر الهيه
سازندگان محترم مالکين عزیز

٠٩١٥٨١١٥١٢١
٩٥٣٠٣٧٧٠/ ق٠٩٣٥٨٩٥٠٩٦٣

مشار3ت در ساخت 
احمدآباد

با تيم مهندسين مجرب 
٩٥٣٤١٥٥٤/ م٠٩١٥٤٨٢١٠٨٨

عاقبت�
بلوارفردوسی ،خيام  

سجاد ، ملک آباد  
٣٧٠٢٧ (۵ رقمی)
٠٩١٥٥١٠٥٠٩٠

٩٥٣٥٣٧٢٦/ خ

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

گلبهار-امالt پاژ  
   ٠٩١٥٤٠٢٥١٢٠

٩٥٢٣٩٨٥٠/ ش٣٨٣٢٤٢٤٢

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

آزادشهر
سيدرض�،دانش آموز 

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

٠٩١٥٢٤٧٥٣٥٧  
٩٥٢٩١٢٩٧/ ف٣٦٠٦٢٠٤٧  

گلبهار
  امالt آت� 

٠٩١٥٥٢٣٨٧٦٧
٩٥٣٥٢٠١٨/ ش٣٨٣٢٦١٢٠

امالt َمِل=
بسپاریدوبخواهيد

محدوده فردوسی ،سجاد 
فلسطين

 ٠٩١٥٠٥٢٨٨٢٥
 ٣٧٦٥٢١٧٠
٩٥٢٩٩٧٥٠/ پ٣٧٦١٨٩٤٣

فرامرز- سجاد 
مسKن سراسر� باران 
٣٦١٠٩٩١٠-٠٩١٥٥١٨٠١٥٨

٩٥٣١٣٤٩٣/ ف

٩٥٣٢٣٧٧٦/ ف

احمدآباد   
3وهسنگ�  

٠٩١٥١٢٤١٠٠٦-٣٨٤٦٣٦٥٦

٩٥٣٠٩٣٤٦/ م

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

٣٨٨٢٨٩٠٧

٩٥٣٣٨٨٨١/ ف

مسKن     محمد�ان

اقبا ل 
خرید و فروش یک هفته
رهن و اجاره ۴٨ ساعته 
 (نبش اقبال ١٧)

(١٠ خط )   ٣٥٠٢٨٤٠٠
٠٩١٥٣٢٤١٢٨٤

امالt 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

امالt �اسين
خریدو فروش- رهن و اجاره 

قاسم آباد
٠٩١٥٥٨٢٨٤١٤-٣٦٦١٦٦٥٤

٩٥٢٨٧٠٥٠/ ق

گلبهار 
امالک آتی

٠٩١٥٥٢٣٨٧٦٧-٣٨٣٢٦١٢٠
٩٥٢٣٩٨٥٩/ ش

امالt فردوس� قاسم آباد
خرید- فروش- رهن واجاره

٠٩١٥١١٣٤١٠٥
٣٦٢٢٦٠٥٣-٣٦٢٢٨٦٤٤

٩٥١٩٠٢٠٤/ ق

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

شما در امور خرید و فروش
٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢-٣٦٠١٢٦٤٦

٩٥٢٩٢٥٢٣/ ل

گلبهار
امالt نياوران 

خرید با اخذ 
وام بانکی 

٣٨٣٢٣٣١٥
٠٩١٥٥١٢٧٧٤١

٩٥٣٣١٩٨١/ م

مسKن شهروند 
به ما بسپارید- از ما بخواهيد 

وکيل آباد- معلم دانشجو 
٣٨٦٤٠٠٠٤-٠٩١٥٣١١٩٩٩٠

٩٥٣١٣٦٢٦/ ف

گلبهار 
امالک شهریار- خرید و فروش 

عادالنه ترین قيمت 
٠٩١٥٩٨١٨٦١٩-٣٨٣٢٦٨٦٨

٩٥٣٥٢٠٢٤/ ش

٩٥٣١٩١٠٧/ پ

امالt 3وشا
سناباد،دانشگاه،ابن سينا 

آبکوه،صاحب الزمان،سنایی
٢-٣٨٤٨٧١٢١

امالt برادران
خر�د            فروش
٢۴ساعته   فورى   ٢۴ساعته

رهن          اجاره
 قاسم آباد، نبش شاهد٣۶
٠٩١٥٩١٤١٢٨٨-٣٥٢٣٩٨٩٣

٩٥١٩٧٨٩٦/ ط

امالt الغد�ر 
مشارکت ، خرید و فروش 

رهن و اجاره
 کوهسنگی بهشتی، احمدآباد 

دانشگاه ،امام خمينی 
٠٩١٥٦٤٤٧٥٠٥

٩٥٢٥٣٥٨٢/ پ٣٨٥٣٦٠٩١

امالt مجيد نبش فالح� ٤٣ 
 خر�د- فروش- رهن- اجاره 

٣٦٢٣٧٠٤٧-٣٦٢٣٧٠٤٨
٩٥٣٥٤٥٤٧/ م٠٩١٥٣٠٥٩٣٢٤

امامت 
تا 

فارغ التحصيالن 
امالک ميرى 
٠٩١٥٨٠٨١٨١٠ تلگرام

٩٥٣٥٥١٢٨/ ف٣٨٩٢٧١٧١

٩٥١٩٨٨٣٨/ ف

امامت تا دانشجو
 امالک شهروند ٣٦٠٨٥٨٦٠

 

خاکزادى ٠٩١٥٥٠٥٠٤١٠

گلبهار 
 امالک اربابی

٠٩١٥٩٨١٥٩٧٧-٣٨٣٢٦٦٠٠
٩٥٣١٧٨٢٨/ ش

خانم هستم دارا� پانسيون  
 نيازمند همخانه خانم در

 بندر انزلی (فول امکانات)
٠٩١٩٢٩٥٣٦٣٤

٩٥٣٥٤٧٨٢/ ط

٢ واحد با قيمت وامKانات
مناسب جهت آقایان ترجيحا به

دانشجو یا کارمند اجاره داده می شود
٠٩٣٨٣٥٣٥٧٣٤

٩٥٣٥٠٨٢٩/ ف

حاشيه معلم
موکت  خواب،کف  متر،همکف،یک   ۶٠

اپن،فلز،زوج یا دانشجو ۵ م +۵٨٠
٣٦٠٥٨٩٨٩-٠٩١٥١١٦٤٧٦٢

٩٥٣٥٣٨٨٩/ ل

هاشميه ١٦ 
 ٧۵متر ٢خواب طبقه ۴ آسانسور

سراميک MDFبيواسطه۵م+١۴٠٠
٩٥٣٥٥٤٦٢/ م٣٨٨٢٤٠٩٠ 

ميدان شهدا- توحيد ١٧ 
آپارتمان مبله، نقلی ۵٠ متر

 با لوازم 
٠٩١٥٣١٣٧٦٣٥

٩٥٣٣٨٧٠٣/ ف

امامت تا دانشجو 
آپارتمان شما را نقدا خریداریم 

عمارت - قربانيان
٣٦٠٢٢٠٨٩

٩٥٣٤٩٠٨٥/ ل

 اوا�ل 3وثرشمال� 
 ،MDF،سراميک اول  طبقه  ٩٠متر   
پکيج،کاغذ، (بی واسطه) ۵م+١٣۵٠

٩٥٣٥٥٤٥٨/ م٣٨٨٢٠٢٠٩ 

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

٩٥٣٥٣٢٢٨/ ق٠٩١٥٧١٥٤٠٠٦

  �آپارتمان ٨٥متر
در اند�شه 

دوخواب، طبقه دوم  
فول امکانات

 با پارکينگ تخليه
 ١١م رهن + ٣٧٠ اجاره 

٠٩١٥٨٠٨٣٠١٧
٩٥٣٥٤٠٧٦/ ف٠٩١٥٠١٠٣٠١٧

سوئيت آپارتمان 
نزدیک حرم با کليه امکانات 
رفاهی به رهن و اجاره داده

 می شود ٠٩٣٦٢٠٦٢٦٨٠
٩٥٣٥٥١٨٧/ ف

رهن تا٤٠ميليون 
نيازمندم

٢خواب پارکينگ فقط مواردتميز
٠٩٣٩٣١٨٦٧٧٣ طوسی

٩٥٣٥٤٥٣١/ ق

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

٠٩٣٥٥٣٦٣٣٣٦-٣٨٤٨٢١٩٢
٩٥٣٥١٦٧٤/ م

جانباز ٧
سراميک،   MDF دوخوابه  متر   ٨٠
پارکينگ، آسانسور،نقاشی، ١٠ م رهن

٠٩١٥٥١٩٢٣٢١ ١ م اجاره 
٩٥٣٥٤٩٢٠/ م

٨٥ متر� لو3س 
٢٠ م رهن ١,٢ م اجاره قابل 
تبدیل بين دستغيب ٣٣ و ٣۵

٩٥٣٥٤٦٨٨/ م٠٩٣٨٩٣٣١٤٩٣

فلسطين
همکف رهن کامل پارکينگ

٣٧٦٢٣١٤٧
٩٥٣٥٥٣٥٩/ م٠٩١٥٨٩٠٧٦٨٧

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

٩٥٣٥٣٢٢٤/ ق٠٩١٥٧١٥٤٠٠٦

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

پارکينگ، انبارى ،کاغذ ۶۵م رهن 
بی واسطه ٠٩١٥٥١٠٧٤٢٣

٩٥٣٥٠٣٩٢/ پ

صياد ٢٣ 
٨۵ متر، کولر گازى، آسانسور 

پکيج ، لوکس- ١۵/٨۵٠م
٣٨٩١٤٦٧٠-٠٩٣٧٥٩٥٨٤٢٨

٩٥٣٥٣٧٧١/ پ

 الهيه
رهن و اجاره 

فورى
 ٣٥٣١٢٢٢٤کرامتی

٩٥٢٣٦٠٧٤/ ق

اوا�ل هاشميه 
پارکت  سراميک،   ٣ طبقه  ١٠٠متر   
خوش نقشه (بيواسطه) ١٠م+١٢٠٠

٩٥٣٥٥٤٦١/ م ٣٨٨٢٤٠٩٠

اوا�ل 3وثرشمال�  
 ١٢٠متر همکف شيک ۵٠متر حياط با 
پارکينگ بی واسطه ٧٠م رهن کامل 

٩٥٣٥٥٤٦٠/ م٣٨٨٢٠٢٠٩ 

٩٥٣٥٥٠٨٩/ ف

حاشيه بلوار احمدآباد
مطب، کلينيک، دفترکار ، فول

٠٩١٥٠٢٢٠٦٢٧ 

هاشميه - ١٣٠ متر
٢خواب سراميک MDF نورگير عالی 

بدون پارکينگ ١٠م+ ١/٢٠٠ 
٠٩٣٥٨٣٠٧٧١٤-٣٨٨٣٥٢٣٨

٩٥٣٥٤٧٦١/ پ

فلسطين 
١۴٠ متر- ٣ خواب- طبقه اول و دوم 
هر کدام ١٠٠ م رهن قابل تبدیل 

٩٥٣٥٤٨٢٧/ م٠٩١٥١٠٢٣٨٨٢

هاشميه ١١ 
١۴٠ متر ٣ خواب شيک تک واحدى 

رهن ٢٠م+ ١,٨٠٠م اجاره 
٣٨٦٩٢٩٠٦-٠٩٣٥٤٤٠٢٩٥٠

٩٥٣٥٤٧٠٢/ ف

 برج باران ٢ 
گلشن

 ٢٣٠ متر، طبقه ٨
چشم انداز عالی 

فول امکانات، سينما 
سالن بولينگ، اسکواش

بيليارد، استخر
سونا، جکوزى

کافی شاپ
 رستوران و ...

رهن کامل ۶۵٠ م 
٠٩١٥٣١٠٢٤٨٦ 

٩٥٣٥٤٤٠٨/ ب

مل= آباد- نسترن 
٢٩٠ متر اکازیون با بهترین ویو و 

چشم انداز عالی 
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٩

٩٥٣٥٥٠٥٤/ ر

احمدآباد-عدالت
٢۵٠ متر سه خواب طبقه دوم 

لوکس بی واسطه
٠٩٣٩٥٢٥٧٨٧٢

٩٥٣٥١٤٩٨/ ف

سجاد بهار ١- طبقه سوم 
کف سراميک- ٣ خواب

 ٢٠ ميليون رهن ١,٨٠٠ اجاره 
٠٩١٥١١٥١٢٤١-٣٨٨١٢١٥٨

٩٥٣٤٩٢٦٨/ م

٣خوابه فول امKانات 
پارt ملت

٣ مورد بدون واسطه لوکس
٠٩١٥٣٠٢٧٢٨٢

٩٥٣٥٠٦٦٥/ ق

هاشميه 
٢٠٠ متر -٣ خوابه فول امکانات 

فوق العاده شيک بدون مالک 
٩٥٣٥٤٤٠٣/ م٠٩٣٧١٣١٤٢٦٦

باهنر 
ا3از�ون

١۶٠ متر تک واحدى صفر 
فوق لوکس ویژه مشکل پسندان 

۵٠م رهن + ۴,۵٠٠م اجاره 
بی واسطه

٠٩٣٥٤٦٠٦٩٦٠-٣٨٨٤٦١٦٧
٩٥٣٥٤٦٧٤/ ف

معلم ٢١ - ١٧٠ متر
طبقه ۴ لوکس ٣٠م+٢۴٠٠م 

بی واسطه
٠٩١٥٣١٥٣٥٣٠

٩٥٣٥٤٤٧٥/ ف

 سجاد بزرگمهر-٢٤٠متر
٩٠متر  فول  ۴خواب  صفر  آپارتمان   
واسطه  بی  کامل  رهن  ٣۵٠م  تراس 

٠٩١٥٨٩٦٧١٢١ فرمانيه 
٩٥٣٥٥٤٣٢/ ب

فور� جالل
١٦٠ متر فول بيواسطه

 

٩٥٣٥٣٢٢٥/ ق٠٩١٥٤٠٧٠١٩٨

٩٥٣٠٢١٠٨/ خ

امام خمين�،ثامن
رهن و اجاره در یک روز،ویالیی 

 آپارتمان،عليزاده   
٣٨٥٨٢١١٩        

نيازمند�م
ویالیی رهن واجاره محدوده کالهدوز 
و ابوطالب تا فرامرز بنا حداقل ١۵٠ 

٩٥٣٥٥٢٤٣/ فمتر ٠٩١٥١٢٢٥٠٤١

 هاشميه٨-١٥٠٠متر
 ۴٠٠متربنا درختان بزرگ آالچيق زمين 

واليبال استخر١٠م اجاره قابل تبدیل
 ٠٩١٥٨٠٠٥٧٥١

٩٥٣٥٣٧٣٦/ ق

 ٧٣ �عباد
دربست ویالیی ١١٠ متر ١۵م + 

۴٠٠ - ٧۵ متر ١٣م + ٣٠٠
٣٢٧٠٩٦٩١-٠٩١٥١٠٤١٥٩٨

٩٥٣٥٤٩٧٧/ ف

مل= آباد 
٢۵٠ متر ٣٧٠ متر بنا در دو 

طبقه جهت دفترکار یا آموزشی 
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٢ َملک

٩٥٣٥٥٠٦١/ ر

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

٠٩١٥٤١٥٤٤٧٤موقعيت عالی 
٩٥٣٢٦١٣٢/ ف

ميدان ١٧ شهر�ور 
پاساژ جواد

سند ششدانگ ملکی ٩۵٠ م 
تماس : ٠٩٣٣٣٤١٩٩٩١

٩٥٣٥٤٠٩٧/ ر

مجتمع 
حر�ر

یک باب مغازه 
باسابقه پوشاک بچگانه

 به رهن
 واگذار می شود

٠٩١٥٣١٧٢١٩٨
٩٥٣٤٤٩٤١/ ف

٤٠متر تجار� دائم 
 موقعيت عال� ابتدا� اند�شه

٠٩٣٨٥٣٥٣٩٧٥
٩٥٣٥٤٨٥٨/ ق

� �= واحد تجار
 ١٠٠متر بصورت دوبلکس 
مناسب جهت دفاتر،مطب، 
محضر شرکت و.. آدرس 

اندیشه،استادیوسفی٣٣ 
قطعه چهارم چپ ۵م رهن+١م

٠٩٣٣٣٧٣٦٠٤٦
٩٥٣٥٥١٤٨/ ق

به �= مKان جهت 3ارواش 
ترجيحا با امکانات کامل به صورت 

رهن یا اجاره نيازمندیم
٠٩١٥٤٤١٢٦١٣

٩٥٣٥٥٣٣٤/ ف

رستوران بيرون بر ١٨٠ متر با کليه
م   ۴۵) مجوزات  و  پروانه  و  امکانات 
+٢,۵٠٠ م فقط اجاره مغازه ) ( لوازم 

٣۵٠٩١٥٦٢٧٩٣٠٣ م ) 
٩٥٣٤٨٠٥٦/ ف

سناباد
٧۵متر- دوخوابه سراميک آسانسور
 پزشکی وکالت ۴۵م+ ٣٠٠ اجاره

٠٩٣٨٢٣٨٩٤٦٢دفترى
٩٥٣٥٥٤٤٨/ م

الماس شرق
٢٠ متر تجارى با بالکن

اجاره و رهن
٠٩١٥١١٥٤٤٦٦

٩٥٣٥١٩٢٠/ ق

فKور� ( آب و برق)
٢٢ متر مغازه با تجارى دائم 
به رهن و اجاره داده می شود

٠٩١٥١٠٨٥٧١٠
٩٥٣٥٤٧٩٦/ ل

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

کامل بی واسطه

٠٩١٥١١١٧٨٢٦
٩٥٣٤٧٢٧٢/ ف

٤٥ �مغازه نبش پيروز
١٠٠ متر ٢ نبش تجارى دائم

 ٢ طبقه 
٠٩١٥٥٠١١٦٥٦

٩٥٣٥٥٠٧١/ ف

 مغازه حاشيه حجاب
 متراژهاى ۵٠و٢۵مترى به 
رهن و اجاره داده می شود

٠٩٣٥٥١٨٣٨٤٨ 
٩٥٣٥٤٦٦٥/ ق

حاشيه دانش آموز 
١١۵ متر درب مستقل

 ١٠ م + ١ م اجاره مناسب مشاغل 
٩٥٣٥٥٢٢٣/ م٠٩١٥٥٠٧٥٠٤٤

فرصت طال��
مغازه اى در موقعيت خوب حرم  

مطهر رهن و اجاره و رهن کامل
٩٥٣٥٥٣٦٤/ م٠٩١٥١١٠٧٧٥٢

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

«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

به منزل� دربست 
�ا آپارتمان

٣ یا ۴ خوابه جهت 
دفتر کار شرکت 

در محدوده 
هنرستان تا الدن 

رهن و اجاره 
نيازمندیم

٠٩١٥٢٢٠٠٩٥٦
٩٥٣٥٥١٥٤/ ل

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

+ ۴م مناسب براى مدارس و شرکت
٩٥٣٥٣٦٤٣/ پ٠٩١٥٧٧٧٨٩٩٠

ابوطالب٣٧
حدود ۶متر مغازه تجارى به 

فروش می رسد
٠٩١٥٢٤٠٨٥٢٠

٩٥٣٥٥٣١٩/ ق

رهن و اجاره آپارتمان
تا ٧٩ متر

رهن و اجاره خانه

 tرهن و اجاره امال
�تجار� وادار

tمشاور�ن امال

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


