
دوشنبه ١٦ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٠
٣٧

 

 قابل توجه همشهریان گرامی 
بااطالع می رساند آقاى

 حميد رضا لشکرى مسئول دفتر 
مشاور امالک به شماره عضویت 
١٠١۵٠ به آدرس:جاده سيمان 

علی آباد جنب آژانس فجر 
مشاراليه قصد کناره گيرى از 
شغل خود را دارد لذا از کليه 

متعاملينی که در دفتر مشاراليه 
مدارکی دارند خواهشمند است 

جهت تسویه حساب حداکثر 
ظرف مدت سی روز از تاریخ 
نشرآگهی به محل فوق الذکر 

مراجعه و مدارک خود را تحویل 
بگيرند الزم به توضيح است در 

صورت عدم مراجعه در زمان 
فوق و یا عدم اعالم شکایت خود 
از مشاراليه اتحادیه هيچگونه 
مسئوليتی در قبال مشکالت و 

ادعاهاى احتمالی نخواهد داشت 
تلفن تماس دفتر مشاور امالک 

٠٩١۵٣۵٨۶٠۵٩

 

٩٥٣٥٦٤٩٦/ ق

به �= سوئيت آپارتمان
نفر  یک  جهت  مترى   ٧٠ الی   ۵٠
نيازمندیم. دانشگاه  مدرس 

٠٩١٢٠٨٩٣٠٩٦ترجيحا مبله 
٩٥٣٥٦٢٢٦/ ل

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

٠٩١٥١١٠١٣٨١
٩٥٣٥٣٦١١/ ف

قاسم آباد
۵٠ مترى یک خواب نقاشی تميز 

فلز موکت ۵م+٣۵٠اجاره
٠٩١٠٥٧٦٠٣٣٥

٩٥٣٥٥٧٣٥/ ق

هاشميه ١٦ 
 ٧۵متر ٢خواب طبقه ۴ آسانسور

سراميک MDFبيواسطه۵م+١۴٠٠
٩٥٣٥٥٤٦٢/ م٣٨٨٢٤٠٩٠ 

٢ واحد با قيمت وامLانات
مناسب جهت آقایان ترجيحا به

دانشجو یا کارمند اجاره داده می شود
٠٩٣٨٣٥٣٥٧٣٤

٩٥٣٥٠٨٢٩/ ف

خوابگاه
ماهی ١٠٠
٩٥٣٥٦٧٧١/ م٣٧٢٣١١٢٣

احمدآبادبخارا��سویيت۴۵ متر
طبقه ١باآسانسور فول ١٠م ۶٠٠ 

٠٩١٥٨٩١٢٨٤٥تومان
٠٩٣٥٢٢٢٩٥٨٨

٩٥٣٥٥٧٣٨/ ق

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

٩٥٣٥٥٤٦١/ م ٣٨٨٢٤٠٩٠

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

٩٥٣٥٣٢٢٤/ ق٠٩١٥٧١٥٤٠٠٦

ا3از�ون- شي= 
آپارتمان ١١٠متر با ۴٠متر تراس 

٢خواب طبقه دوم ٨م رهن ١,٢٠٠م 
اجاره       ٠٩٣٦٧٣٣٠٧٣٨

٩٥٣٥٦٣٤٣/ ف

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

٩٥٣٥٥٤٥٨/ م٣٨٨٢٠٢٠٩ 

هاشميه٢٧
٨٠متر،سراميک،MDF،کاغذ

اسپيلت،۶٠م رهن کامل،بی واسطه 
٩٥٣٥٦٢٤٦/ پ٠٩٣٦٣٠٩١٥٧٠

نيازمند�م
آپارتمان با متراژ ١١٠متر به باال 

جهت رهن و اجاره
١٠ م رهن ١ م اجاره

اجاره در محدوده 
صياد،الدن،اقبال

٠٩٣٧٢٩٢٦١٦١
٩٥٣٥٦٢٧٦/ ق

٩٥٣٥٦٠٠٨/ پ

هفت تير ١١/١- ١١٠ متر 
سراميک MDF آسانسور تميز 
بی واسطه ۵م+ ١٢٠٠ اجاره 

٣٨٦٨٢٥٦٠-٠٩١٥٥٠٢٩٦٤٤

چهارراه خواجه ربيع ٨٠متر
٢خواب طبقه سوم پارکت، شيک

مناسب زوج جوان ۴٠م رهن بی واسطه
٣٧٢٣٧٤٤٠-٠٩١٥١٠٧٧٠٥٠

٩٥٣٥٥٧٦٣/ ف

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

٠٩٣٥٥٣٦٣٣٣٦-٣٨٤٨٢١٩٢
٩٥٣٥١٦٧٤/ م

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

٩٥٣٥٣٤٤٨/ ف

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

زینلی ٣٥٢٤٢٠٨٤
٩٥١٧١٦٤٨/ ق٠٩٣٥٣٦٨٦٨٦٦

٨٥ متر شاهد ٤
 MDF طبقه دوم ٢ خواب سراميک
اجاره ١۵م+۶٠٠  پارکينگ  کاغذ 

٣٦٦٢٥٤٣٩
٩٥٣٥٥٦٤٠/ ق

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

لوکس رهن کامل ٢۵ م
٣٥٢٤٦٢٦٠

٩٥٣٥٤٠٤١/ ر

 AL١٠٠متر- هم
اجاره اى + ۴م رهن ميدان دیدگاه 
لشگر، جنب نانوایی ماشينی، اپن، 
٣ اتاق ، تميز و کف پوش شده + 
صحن  ۶٠متر   + زیرزمين  ۶٠متر 

حياط، فاقد پارکينگ 
٠٩١٥١١٧٠٥٧٧

٣٨٥١٤٥١٥
٩٥٣٥٦٤٠٤/ ف

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

 ميثاق ٣٢ مجتمع فرهنگيان
 طبقه ٣ بدون آسانسور٣خواب 

شيک ٢۵ميليون رهن کامل 
٠٩٣٩٩٥٩٥٦٦٢ 

٩٥٣٥٦٨٧٨/ ب

اقبال  ٩٥ متر، سوم 
سراميک MDF آسانسور پکيج درب 
برقی کولر گازى تراس ١٠م+١٢٠٠

٩٥٣٥٦٧٨٤/ پ٠٩١٥٤٢٣٨٠٠٥

رهن تا٤٠ميليون 
نيازمندم

٢خواب پارکينگ فقط مواردتميز
٠٩٣٩٣١٨٦٧٧٣ طوسی

٩٥٣٥٤٥٣١/ ق

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

٩٥٣٥٥٤٦٠/ م٣٨٨٢٠٢٠٩ 

سازمان آب هجرت
آپارتمان ١٣٠ متر دو خوابه طبقه اول 
١٧ متر انبارى فی ٢٠ م ١,۶٠٠ اجاره

٩٥٣٥٦٠٩٣/ م٠٩١٥٣١٧٨٩٦٨

حاشيه 
صارم�

موقعيت عالی،١واحد 
ادارى،لوکس و الکچرى
٠٩١٥٣٠١٤٠٦١

٩٥٣٥٦٧٥٤/ پ

و�ال - ١٢٠ متر ٢خواب
طبقه دوم سراميک MDF بدون 

مالک ١٠م + ١م بی واسطه
٠٩١٥٤٢٤٣٧٤٣ زمان زاده

٩٥٣٥٦٤٢٣/ ف

٩٥٣٥٥٠٨٩/ ف

حاشيه بلوار احمدآباد
مطب، کلينيک، دفترکار ، فول

٠٩١٥٠٢٢٠٦٢٧ 

اوا�ل فرامرز 
١۴٠ متر ٣ خواب طبقه دوم سراميک 

اپن تميز ١۵م+ ١,٣٠٠م اجاره 
٣٦٠٦٧١٠٦بی واسطه 

٩٥٣٥٦٢٨٢/ ف

رضاشهر فرخ� جنوب�
١۴۵ مترى طبقه ۴ فول امکانات 

١٢٠ميليون رهن کامل
٠٩٣٦٤٦٧٠٧٧٦

٩٥٣٥٦٣٣٠/ ق

فLور� ارشاد 
 ١٣٠ متر دوخواب نوساز 

١۵ م رهن +١,۵ اجاره
٠٩١٥٠٠٤٤٠٠٦ 

٩٥٣٥٦٩٤٦/ ب

 رهن 3امل٣٥م
 ٩۵متر آپارتمان،چهارراه ورزش

طبقه سوم شيک
 ٠٩١٥٥٠٢٤٣١٠

٩٥٣٥٦٠٢٠/ ق

مل= آباد- فرهاد
بسيار  نوساز  مترى   ١٧۵ واحد 
لوکس بدون واسطه ١٨٠م رهن + 

١م اجاره ٠٩١٥٣٢٢٣٥٤٤
٩٥٣٥٦٤٥١/ ف

رهن� سيدرض�
 ٢ طبقه  خواب   ٣ متر   ١٧٠ آپارتمان 
فول امکانات رهن ١۴۵ م بی واسطه

٩٥٣٥٥٧٥٣/ ف٠٩١٥٤٤٠٢٥٥٣

فور� جالل
١٦٠ متر فول بيواسطه

 

٩٥٣٥٣٢٢٥/ ق٠٩١٥٤٠٧٠١٩٨

هنرستان-١٧٠متر
تک واحدى،طبقه۴،پارکت
هایگلس،کاغذ،هر٣خواب
مستر،١۴٠م رهن کامل

 بی واسطه
صالحی

٠٩٣٥٠٧٢٢٠٠٧ 
٩٥٣٥٥٩٧٤/ پ

مل= آباد- فرهاد
با  اول  طبقه  خواب   ٣ متر   ١۶٠
آسانسور بازسازى ٣٠ م + ٢ م اجاره
٠٩١٠٥٦٨٩٠١٠-٣٧٦٠٢٢٦١

٩٥٣٥٥٩٣٢/ ف

مل= آباد
١٧۵ متر ، ٣ خواب ، نوساز ، فول 

٠٩١٥٠٧٠١٠٠٢ َملک
٩٥٣٥٦٦٤١/ ر

 اوا�ل جالل 
 صفر

١٩٠متر،صفر
متریال اروپایی 

٠٩١٥٢٠٦٩٤٧٧ 
مداح -شایسته

٩٥٣٥٦٩٣٩/ ب

آپارتمان حLيم نظام� 
طبقه ٣- سه خوابه- شيک ١۵٠ متر

 بدون آسانسور ١٠ م + ٢م اجاره
٠٩١٥٤٤٠١٤١٧-٣٨٤٢٤٥٢٦

٩٥٣٥٦٤٤٦/ م

اوا�ل دانشجو 
۵٠٠متر مناسب مدرسه

 ٩ خوابه ٢٠م + ٧م 
٠٩١٥٦٢٧٩٣٠٣ بی واسطه

٩٥٣٥٦٠٢٢/ ف

 هاشميه٨-١٥٠٠متر
 ۴٠٠متربنا درختان بزرگ آالچيق زمين 

واليبال استخر١٠م اجاره قابل تبدیل
 ٠٩١٥٨٠٠٥٧٥١

٩٥٣٥٣٧٣٦/ ق

٩ �امام رضا ، عنصر
 اجاره یا فروش منزل

 ۴٠٠ متر شمالی 
سرویس   ۴ و  مجزا  اتاق   ٧ داراى 
۴٠ مترانبارى ، ١۵٠ متر فضاى باز 

مناسب جهت آموزشی، 
مسکونی و ...

تماس ٠٩١٥٣١٣١٥٠٩
٩٥٣٥٦٠٣٨/ ر

خيابان پرستار 
داخل  نوساز  دوخوابه  دربست  منزل 
ميالن ١٢٠ متر ۵ م + ١,٣۵٠ اجاره 
٠٩١٥٤٤٠١٤١٧-٣٨٤٢٤٥٢٦

٩٥٣٥٦٤٢٠/ م

٥٠٠مترناصرخسرو ١٠
قدیمی ساز ۵٠ رهن ٣/۵ اجاره

٠٩١٥٣١١٠٠٨٩
٩٥٣٥٦٨٢٨/ ق

حاشيه بلوار 
فردوس�

تریبلکس ۵۵٠ متر 
زیر بنا ٨ اتاق ۵٠ م 

رهن+ ١٢ م اجاره
٠٩١٥٨٢٥٥٧٣١

٩٥٣٥٢٢٢٦/ ف

 نيازمند�م 
 مغازه باالى ١٠٠متر 
حاشيه خيابان اصلی 
جهت فروشگاه معتبر 
٠٩١٥٤٢٤٩٥١٥ 

٩٥٣٥٦٩٣٨/ ب

حاشيه دانش آموز 
١١۵ متر درب مستقل

 ١٠ م + ١ م اجاره مناسب مشاغل 
٩٥٣٥٥٢٢٣/ م٠٩١٥٥٠٧٥٠٤٤

�اجاره مغازه ٧٥ متر
آخر بلوار ميرزا کوچک خان 

زیر ساختمان پزشکان اميرالمومنين
٠٩١٥٣٠٤٤٥٦١ فول

٩٥٣٥٠٦٤٣/ ل

سوئيت تجار� در رضاشهر
جهت سکونت یا دفترکار
 ۵م رهن + ۵٠٠ اجاره
٠٩١٥٦١٢٨٥٢٢

٩٥٣٥٥٩٤١/ ف

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

٠٩١٥٤١٥٤٤٧٤موقعيت عالی 
٩٥٣٢٦١٣٢/ ف

بازار مر3ز� - فاز �= 
سراميک  کف  دائم-  تجارى  متر   ١٧
٠٩١٥١٦٧١٥٦٥ بازسازى شده  

٠٩١٥١١٠٥٩٦٩
٩٥٣٥٥٤٧٥/ ف

٥٥متر-مغازه حاشيه
بلوار الدن،ميدان الله،سرویس 
بهداشتی،١٠م + ١/٨٠٠ اجاره

٠٩١٥٥٠٢٩٦٤٤بدون واسطه
٩٥٣٥٦٠١٩/ پ

حاشيه فرامرز 
رهن واحدهاى ۴٠ تا ۶٠مترى 

ادارى، تجارى صفر
 فول امکانات طبقه ٣+

 و ٢ آسانسور رهن کامل 
۴٠م تا ۶٠م بی واسطه 

٠٩١٥٢٠٠٠٧٣٥ 
٩٥٣٥٥٩٦٠/ ف

مل= آباد
بابت برندها و دفاتر خاص ۵٠٠ متر 

زیربناى لوکس ٢ واحد مجزا 
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٩ َملک

٩٥٣٥٦٦٤٨/ ر

مغازه ٤٤متر -تجار� دائم
صفر به رهن و اجاره واگذار 
ميشود بين وکيل آباد ۴۴و۴۶
(اول صياد)   ٠٩٣٥٥١٧٤٦٦٩

٩٥٣٥٥٩٥٨/ ق

مغازه 
حاشيه فرهنگ ٢٠ متر

١٠ م + ٣,۵ م بی واسطه
٩٥٣٥٥٩٩٦/ ف٠٩٣٧٠٩١٨٦٦٩

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

کامل بی واسطه

٠٩١٥١١١٧٨٢٦
٩٥٣٤٧٢٧٢/ ف

�١١٠٠متر فضا� ادار
حاشيه پيروزى، موقعيت عالی 

رهن و اجاره- بی واسطه 
٠٩١٥٥١٦٠٨٤٩

٩٥٣٥٥٩٩٩/ ف

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

٠٩١٥٣٠٧٠٠٨٠می شود 
٩٥٣٥٢٤٨٢/ ف

٢٩ سوئيت  با  آپارتمان  سوئيت 
بهترین منطقه زیارتی
 امام رضا (ع) یازدهم
٠٩١٣١٦١٠٥٣٧

٩٥٣٥٥٦٥٩/ ر

نيازمند�م
مکانی جهت مدرسه غير انتفاعی 

( رهن و اجاره) در ابوطالب،عبادى 
٠٩٣٩٤٨٠٢٤٢٢مطهرى

٩٥٣٥٦٠٧٩/ ل

واگذار� 3باب سرا
با تمام تجهيزات و فوق العاده 

شيک محدوده وکيل آباد
٠٩١٢٠٢١٢٦٨٨

٩٥٣٥٣٥٧٤/ ق

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

٩٥٣٥٤٠٩٥/ ف

«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

 ٢٠مترمغازه 
 بين پيروزى ٧١ و ٧٣ پالک ١٢١
تجارى دائم ۴م رهن ١,٣٠٠ اجاره

٩٥٣٥٦٨٧٦/ ب ٠٩١٥٣٢١٤٧٤٣

واگذار� تعداد� مغازه
به صورت رایگان 

در مجتمع تجارى -بلوار توس
٠٩١٥٩٠٠٠٣٥٤

٩٥٣٥٤٢٢٥/ ق

دفتر3ار حاشيه معلم 
یک واحد ٩٠مترى

٢خواب، بين معلم ۴٣ و ۴۵          
٩٥٣٥٣٩٥١/ ف٠٩١٥٣٠٥٩٦٢٦

مناسب آشپزخانه 
هایپر مارکت، مجتمع 

نان ١٧٠ مترى، تجارى، 
امکانات کامل مجاورت 

قرنی، ٧ ميليون 
تلفن: ٣٧٢٧١٠٢٢
٠٩١٥٨٩٠٣٠٠٥

٩٥٣٥٥٢١٥/ ر

 � �= باب واحد تجار
واقع در بازار بين المللی 
بعثت طرقبه به متراژ ٢١ 
متر ، داراى تمام امکانات ، 
کف پارکت ، کرکره برقی ، 
دکوراسيون ٣٠ م رهن ، 

١,۶٠٠ اجاره 
٠٩٣٩٩٨٩٣٠٢٦

٩٥٣٥٦٧٠٣/ ش

سالن حدود ١٥٠ متر
محدوده ابوطالب جهت انبار یا 

توليدى لباس اجاره داده می شود 
٠٩١٥٥١١٥٢٣٦

٩٥٣٥٥٨٢٧/ م

 مغازه تجار� دائم
 تمام رهن ٢٠٠م و قابل 
منطقه  بهترین  در  تبدیل 
بلوار خيام، خيام ١٠ اول 

زنبق جنب تاالر سی کاج

 ٠٩١٥١١٥٣٦٤٢
٩٥٣٥٥٥٥٥/ م

حاشيه خيابان 
�خسرو

یک باب مغازه تجارى
زیر هتل قدس 

بصورت اجاره ماهيانه 
واگذار ميگردد.

تماس در ساعت ادارى
٩٥٣٥٦٠٧٦/ ل٣٢٢٣٨٨١٤

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

م بی واسطه شيرین زاده
٩٥٣٥٢٢٩٥/ ر٣٧٢٩٩٢٤٧

حاشيه بلوار توس
مغازه ۵٠ مترى

٠٩١٥٥١١١٦٨٠
٩٥٣٥٥٦٣٤/ ق

حاشيه بلوار سجاد
مغازه ۴٠ مترى جهت رهن و اجاره

تخليه ١/١۵/٩۶
٠٩١٥٥١١٧١٧٤

٩٥٣٥٦٢٧١/ ل

بوفه باشگاه بدنساز� و رزم�
واقع در نوفل لوشاتو به اجاره 

داده می شود
٠٩١٥٣١٣١٦٢٣

٩٥٣٥٤٠٠٤/ م

ميدان سيدرض�
رهن و اجاره جهت دفتر کار ١٢۵ متر

 آپارتمان طبقه ٢ با آسانسور
٠٩١٥٣١٥٥٠٦٣

٩٥٣٥٦١٦١/ ل

نبش عبدالمطلب ٦٠ 
٧٠مترمغازه ترجيحا 

جهت داروخانه 
٠٩٣٣٩٦٢٥٥٩٧

٩٥٣٥٦٥١١/ ف

 ��= اتاق ٢٥ متر
مستقل از یک سالن آرایشی با 

سرویس بهداشتی اجاره داده ميشود 
محدوده کوثر ٠٩٣٣٤٤٢١٠٤٦

٩٥٣٥٦٧٦١/ پ

حاشيه بلوار هنرستان
٢۵مترتجارى موقعيت عالی ۵م 
رهن+ ١۴٠٠ اجاره و خرجکرد

٠٩١٥٢٤٥١٥٠٠
٩٥٣٥٦٨٩٣/ ق

مغازه �ا مسLون�
٨٠ تا ١١٠ متر جهت رستوران 

محدوده کوثر تا صياد -فرهاد  سجاد
٠٩١٥١٢٤٦٠٣٨  

٩٥٣٤٢٧٧٤/ پ

اجاره
یک واحد مستقل با موقعيت 

ادارى حاشيه خيابان دانشگاه 
٩٥٣٥٦٤٢٧/ د٠٩١٥٩٠٣٣٠٨٤

٩٥٣٥٦١٤٢/ پ

مغازه سمت حرم 
رهن ٢٩٠ م مغازه ٣٠ متر

 به اضافه ٢٠ متر زیرزمين 
٠٩١٥٥١٢٤٢٣٢

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


