
سه شنبه ١٧ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩١
٣٣

با  ٢خوابه  مترى   ١٢٠ آپارتمان 
حاشيه  در  واقع  تميز  امکانات  کليه 
 + اجاره   ١,۵٠٠ جنوبی   ٢٨ هاشميه 

١٠م رهن ٠٩١٥٣١٠٣٨٤١
٩٥٣٥٧٦٠١/ ف

١٢٠متر-اول 3وثر 
 طبقه همکف-رهن کامل

۶۵م
٠٩١٥٥٥١٤٠٩٩ 

٩٥٣٥٧٧١٣/ ب

هفت تير 
١٢٠مترى،١سال ساخت

فول  امکانات 
١٠م+١/۵٠٠ اجاره

بدون واسطه 
 ٠٩١٥٥٥٧٥٠٣٥

٩٥٣٥٧٧٩١/ پ٣٨٦٩٠٠١٩

هفت تير١٥٠متر ٣ خواب 
٣ سال ساخت پارکت، اسپيلت 

گاز روکار ١٢٠م رهن کامل
مرادى      ٠٩١٥٨٢١٩٧٠٠

٩٥٣٥٧٤٢٤/ ق

سيدرض�١٠-آپارتمان ١۶۵ متر
سه خواب طبقه دوم سراميک 

١٠ميليون رهن١٧٠٠اجاره
٠٩٣٥٣٣٠١٢٤٤

٩٥٣٥٧١٦٦/ ق

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

٠٩١٥٨٩٦٧١٢١ فرمانيه 
٩٥٣٥٥٤٣٢/ ب

سجاد
١۴۵ متر ٣ خواب نوساز فول
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٢ َملک

٩٥٣٥٧٩٣٢/ ر

پزشKان محترم 
موقعيت استثنا��

ویژه کلينيک هاى 
زیبایی و درمانی 

حاشيه بلوار ملک آباد 
٢۵٠ متر زمين 

۵۵٠ متر زیر بنا لوکس
با امکانات کامل

٠٩١٥١١١٦٩١٠
٩٥٣٥٧٧٧٦/ ف

باران ٢ 
گلشن رهن و اجاره -بی واسطه

٩٥٣٥٣٧٩٦/ پ٠٩١٥١١١٢٤٥٣

فور� جالل
١٦٠ متر فول بيواسطه

 

٩٥٣٥٣٢٢٥/ ق٠٩١٥٤٠٧٠١٩٨

مل= آباد بزرگمهر
١٧٠متر شيک لوکس 

مجموعه ۴ واحدى
نوساز مناسب زوج 

٣٠م ۴ ميليون اجاره
بی واسطه

٠٩١٥٨٩٦٧١٢١فرمانيه
٩٥٣٥٨٠٥٠/ ب

سجاد بهار ١- طبقه سوم 
کف سراميک- ٣ خواب

 ٢٠ ميليون رهن ١,٨٠٠ اجاره 
٠٩١٥١١٥١٢٤١-٣٨٨١٢١٥٨

٩٥٣٤٩٢٦٨/ م

�= دستگاه آپارتمان
 ٢٢٠متر ٤خواب
طبقه سوم با آسانسور فول 

امکانات با دستگاه هواساز رهن 
و اجاره داده می شود. پنج راه 
سناباد اول ابوسعيد ابوالخير

٠٩١٥٥٠٠٩٠٧٦
٩٥٣٥٧٩٢٩/ م

باب= 
١٧٠ متر - ٣ خواب - فول امکانات 

١٠ م +٣,۵٠٠ م بی واسطه 
٠٩١٥٧٧٧٣٩٢٥

٩٥٣٥٧٣٣٣/ ف

پيروز� و�ال�� ٢٢٠ متر 
١٢٠ متر بنا ١٠م+ ١/۵٠٠ م 

مناسب دفتر وکالت مطب دکتر دفتر
مهندسی ٠٩١٥٨٨٠٠٣٩٨

٩٥٣٥٧٢٩٢/ پ

حاشيه بلوار فردوس�
٣٠٠ متر زیربنا ، ٧ اتاق 

فوق العاده شيک و لوکس 
٣٧٦١٤٨٣٦- ٠٩٣٠٠٦١٠١٦٢

٩٥٢٠٠٣٩٤/ ف

حاشيه استقالل 
ویالیی دربست مناسب مسکونی 

یا دفتر کار رهن و اجاره 
٠٩١٥٠٦٩٧٩٣٥

٩٥٣٥٧٤٨٠/ ف

اوا�ل دانشجو 
۵٠٠متر مناسب مدرسه

 ٩ خوابه ٢٠م + ٧م 
٠٩١٥٦٢٧٩٣٠٣ بی واسطه

٩٥٣٥٦٠٢٢/ ف

منزل و�ال��
واقع در تقاطع اماميه و 

شاهد، اماميه ۴٣ یک طبقه 
١۶٠ متر زیربنا اجاره داده 

می شود 
هماهنگی

٠٩١٥٦١٧٧٧٥٩
٩٥٣٥٧٧٤٣/ ر

منزل با ١٥ اتاق 
در دو طبقه

با متراژ ۵٠٠ متر 
و ٨٠ متر حياط واقع در سناباد 

رهن و اجاره داده می شود قابل 
توجه مسافر داران 

و دیگر مشاغل+ ٧ اتاق
 ٠٩٩٠٥٦٦٦٢٧٣
٠٩٣٠٣٠١٨٢٩٠

٩٥٣٥٥٥١٦/ م

٥٠٠مترناصرخسرو ١٠
قدیمی ساز ۵٠ رهن ٣/۵ اجاره

٠٩١٥٣١١٠٠٨٩
٩٥٣٥٦٨٢٨/ ق

رستوران تازه 3ار
و لوکس در پنجراه سناباد

 رهن واجاره
٩٥٣٥٧١٩٧/ ف٠٩١٥١١٣٢٥٦٩

نبش عبدالمطلب ٦٠ 
٧٠مترمغازه ترجيحا 

جهت داروخانه 
٠٩٣٣٩٦٢٥٥٩٧

٩٥٣٥٦٥١١/ ف

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

حاشيه امام رضا 
 AK٥٠ متر هم

۵٠ متر زیرزمين تجارى دائم 
مناسب اغذیه فروش با کليه 
لوازم قرارداد ٢ ساله ۵٠م+ 

١٢م اجاره بی واسطه 
٠٩١٥١١٧٧٤٩٨

٩٥٣٥٥٩٦٢/ ف

٢طبقه مل= تجار�- مصل�١١
جمعا حدود ٣٧٠ متر ٢٠رهن+ 

٧م اجاره
٠٩١٥٣١٩٢٢١٥-٣٣٤٩٠٤٠٠

٩٥٣٥٨٠٤٧/ ق

رهن و اجاره
زیرزمين ٩٠ مترى با سرویس 

کامل جهت مصارف کارى
٩٥٣٥٧١٩١/ ف٠٩١٥١٠٣٢٢٠٣

حاشيه صدف بين ٢٥و٢٧
٣۴ متر مغازه در ٢ طبقه، سکوریت 

کرکره برقی، مناسب هر شغل 
١٠م+٨۵٠ -٠٩١٥٥٢٢٧٨٠٠

٩٥٣٥٧٣٢٧/ پ

٩٥٣٥٨٠٢٢/ ق

١٥ متر مغازه تجار� دائم
به رهن و اجاره واگذار می گردد. 

٢م رهن+٨٠٠ اجاره
٠٩١٥٦٩٩٠٢٦١

مغازه ا� ٨٠ متر تجار� دائم
واقع در سيدى حاشيه ٣۵ مترى 

رهن و اجاره
٠٩١٥٣١١٧٢٢٧

٩٥٣٥٦٩٨٣/ ف

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

٠٩١٥٣٠٧٠٠٨٠می شود 
٩٥٣٥٢٤٨٢/ ف

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

۶٠ رهن ١,٢٠٠ اجاره
٣٨٦٥٧٦٣٦-٠٩٣٨٩٠٦٨٥٨٨

٩٥٣٥٤٠٤٩/ ر

اجاره مغازه- آبKوه
ارم شمالی حدود ۴٠ متر، ١٠ م +
١/٢٠٠ اجاره  ٠٩٣٥٤٠٧٣٥١٩ 

٩٥٣٥٧٤٠٠/ ل٠٩١٥٦٥٣٢٢٨٧

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

رهن یا اجاره نيازمندیم
٠٩١٥٤٤١٢٦١٣

٩٥٣٥٥٣٣٤/ ف

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

کامل بی واسطه

٠٩١٥١١١٧٨٢٦
٩٥٣٤٧٢٧٢/ ف

رهن و اجاره مغازه 
مجتمع تجار� نيKا واحد ٢١٨ 
٠٩١٥٥١١٩٣١٩

٩٥٣٥٧٥١٠/ م

مناسب آشپزخانه 
هایپر مارکت، مجتمع 

نان ١٧٠ مترى، تجارى، 
امکانات کامل مجاورت 

قرنی، ٧ ميليون 
تلفن: ٣٧٢٧١٠٢٢
٠٩١٥٨٩٠٣٠٠٥

٩٥٣٥٥٢١٥/ ر

٥٠٠ متر� دربست ٢ نبش
 با ٩٠٠ متر زیربنا رهن و اجاره 
جهت شرکت، مدارس و باشگاه 

٠٩١٥٤٤١٣١٣٣-٣٧٦١١١٨٣
٩٥٣٥٣٩٠٩/ ق

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

م بی واسطه شيرین زاده
٩٥٣٥٢٢٩٥/ ر٣٧٢٩٩٢٤٧

مغازه رهن� 
مغازه ۶۵متر با ١۴متر حاشيه 

دونبش 
اول الدن، تجارى دائم 

یک تا دو سال رهن کامل 

٠٩١٥٥١٣١٨٦٦
٣٥٠١٧٠٨٥

٠٩٣٧٢٩٢٧٣٤٨
٩٥٣٥٨٠٢١/ ق

3وثر جنوب� ١٤ 
١٢٠ متر در دو دربند با 

سرویس تجارى دائم 
٠٩١٥٣١٠٩٨٤٩

٩٥٣٥٧١٠١/ ف

حاشيه خيابان 
�خسرو

یک باب مغازه تجارى
زیر هتل قدس 

بصورت اجاره ماهيانه 
واگذار ميگردد.

تماس در ساعت ادارى
٩٥٣٥٦٠٧٦/ ل٣٢٢٣٨٨١٤

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

٠٩١٥٤١٥٤٤٧٤موقعيت عالی 
٩٥٣٢٦١٣٢/ ف

آپارتمان ١٢٠متر 
معبر مستقل 

حاشيه فکورى، بهترین مکان 
جهت دفتر کار 
رهن و اجاره 

٠٩١٥٥١٣١٨٦٦
٣٥٠١٧٠٨٥

٠٩٣٧٢٩٢٧٣٤٨
٩٥٣٥٨٠٢٣/ ق

 � �= 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

رهن و اجاره 
لوازم  با  متر   ٣٧٠ تجارتی  زیرزمين 
رستوران و آشپزخانه چهارراه پل خاکی

٠٩١٥١١٥٣٨٣٤
٩٥٣٥٧١٢٧/ ف

حاشيه دانش آموز 
١١۵ متر درب مستقل

 ١٠ م + ١ م اجاره مناسب مشاغل 
٩٥٣٥٥٢٢٣/ م٠٩١٥٥٠٧٥٠٤٤

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

٩٥٣٥٦٩٣٨/ ب

مغازه 
حاشيه فرهنگ ٢٠ متر

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

و�ال لو3س- شاند�ز
مبلمان کامل

 اجاره روزانه وهفتگی
٩٥٣٥٦٨١٢/ پ٠٩٣٩١١٠٦٤٢٠

٩٥٣٥٦٧٥٦/ م

 باغ و�ال� شي=
 ویالى مبله،استخر،سونا،جکوزى 
کليه امکانات رفاهی و سرگرمی

٠٩١٥١٥٧٣٠٠٥

بلوار شاهنامه 
٢٠٠ متر سوله ٢٠٠ متر محوطه 

با امتيازات ۶م+ ٧۵٠اجاره 
٠٩١٥٣٢٣١٨٦٥

٩٥٣٥٦٤٨٨/ ف

٩٥١٤٣٦٣٥/ خ

 سالن، سوله ،انبار
درشهرک هاى صنعتی

 و مناطق صنعتی
با٢٠سال تجربه

 ٠٩١٥٥٠١٤٤٨٣
یوسفی٠٩١٥٧٠١٤٤٨٣

 Aطوس ٣٣ 3ش
 ٨٠ پوشش  متر   ۴٠٠ انبار  متر   ۶٠٠
محوطه  متر   ١٢٠ سرایدارى  متر 

٠٩١٥٣١٧٥٥٧٤امتيازات کامل 
٩٥٣٥٧١١٧/ م

٦٦ متر 
آماده تحویل 
١٠٠ م نقد 
۶٠م وام مسکن

الباقی با اقساط 
٣۶ ماه

ميدان صاحب الزمان

٣٨٠٨٣٦١٣
٩٥٢٨٦٣٢٨/ ق

 چهارراه د3ترا 
ابن سينا

 ۶٨متر -٢خواب - نوساز 
پارکينگ - آسانسور- کولرگازى

فقط ١٩٩م 
٣٧٦٢٤١٦٥-٠٩٩٠٣٥٣٢١٥٥ 

٩٥٣٤٩٥٣٥/ متلگرام - بيواسطه

توحيد 
فروش آپارتمان ۶۵ مترى 

فی ١٠۵ م یا معاوضه با آپارتمان
٠٩٣٥٢٤٥٦١٣٨

٩٥٣٥٧٣٤٢/ ف

فروش آپارتمان سناباد
۵٢ متر مربع، طبقه سوم جنوبی 

١۴٠ م 
٩٥٣٥٧٩٨٥/ ر٠٩١٥١١١٨٠٣٩

سرافرازان نارنج
۶۵ متر ،یک خواب، طبقه سوم 

سراميک MDF کاغذ ٧٧م
٠٩١٥٣٠٩٣٩٢٤

٩٥٣٥٤٥٨٨/ ف

٦٢٫٥ متر فروش� 
برج آرميتاژ خيابان طبرسی 

٠٩١٥١٢٥٣٥٩٩
٩٥٣٥٧٦٥٥/ ف

آبKوه
۶٨مترآفرین طبقه اول ۵ واحدى
١٠ سال ساز- سراميک اپن ام دى اف

١٩٢٠٩٣٨٢٣٨٩٤٦٢م
٩٥٣٥٨٠٢٨/ م

٦٥متر قولنامه رسم�
طبقه٢ نوساز تک خواب سراميک 

mdf، کمد، گازتوکار تخليه
٨واحد نماسنگ، دیدو موقعيت 

عالی انتهاى ٧تير الله١۴ 
فی٨٣م- امکان رهن تا

٢٠م تومان
٠٩٣٨٧٧٢٦٤٦٤

٣٨٩٤٠٥١٧
٩٥٣٥٨٠٠٦/ ق

٩٥٠٥٣٩٣١/ ق

قاسم آباد،اماميه
۵٠مترى شيک تخليه طبقه١

١۶نقد+١۴رهن+۴٠وام

٠٩٣٣٧٩٠٣٠٠٩
٣٦٢٣٨٧٦١

هفت تير 
۶۶متر،طبقه۴،بدون آسانسور

فی١١٠م،بی واسطه 
٣٨٦٩٠٠١٩-٠٩١٥٥٥٧٥٠٣٥

٩٥٣٥٧٨٣٥/ پ

ا3از�ون پشت ز�ست خاور
٧٧ متر کال دو طبقه - طبقه ٢  

بازسازى پارکينگ انبارى 
٠٩٣٨٩٠٨٩٥٣٨

٩٥٣٥٧١٦٤/ ف

بورس٧٥متر� قاسم آباد
حداقل٢۵م نقد+رهن و وام

اندیشه،حجاب ،اماميه
٠٩١٥٧١٥٦٦٤٥-٣٦٢١٦٦٤٢

٩٥٠٤٠٤٨٨/ ق

٩٥٣٢٩٧٣٧/ م

مجيد�ه،سجاد�ه٦
مجتمع آرمس ٨٠متر٢خواب٢طرف 
نورگيرطبقه٢ -۶دانگ تخليه١١٢م
٣٥٢١٥٨٦٤-٠٩١٩٥٩١٨٩٥٨

اوا�ل هاشميه الله 
فول  گلس  هاى  پارکت  مترى   ٧٨
امکانات بسيار شيک بازسازى ٢۵٠ م

٠٩٣٨١٦٣٨٠٠٧ بی واسطه 
٩٥٣٥٧٩٨٤/ ب

بلوار مجيد�ه ١٤
٧٨ متر دوخوابه تميز 

مترى ١,۵٠٠ م بی واسطه
٠٩٣٦٧٥٠٥٧٠٩

٩٥٣٥٣١٢١/ ف

٩٥٣٥٦٥٧٩/ ط

�فروش فور
آزادى ١٠٧، گلریز١-٣واحدى،صفر 

٧۵مترى وکالتی.فی۵٩م هرواحد
٠٩١٥١١٥٦٧٦٣-٣٢٧١٠٩٠١

٧٢ متر قرن� ٢٩
 MDF صفر فول سنددار

سراميک پکيج گاز توکار
٠٩١٥١٥٧٣٨٤٥

٩٥٣٥٦٣٣٢/ ف

اند�شه
واحدهاى نوساز،فول امکانات 

از ١٠۵ م الی ١١۵م
 + ٢۵  م وام ٧%

اقساط ماهی ٢٧٠هزارتومان 
٠٩١٥٦١٥٦٠١٢
٠٩١٥١٠٤٥٢٥٥

٩٥٣٣٣٣٣٤/ م

٩٥٣٥٧٤٧٣/ پ

برج آسمان 
نماز ٢٧ 

صفر فول با متراژ متفاوت از 
۵٠ تا ١٠٠ متر، خوش نقشه

 تسویه شرکت قيمت از مترى 
١/٩٠٠ تا ٢/٣٠٠ 

٣٨٨٢٨٠٩٨
٠٩١٥١١٠١٩٥٩

 حاشيه خيابان اصل� نهضت
 ٧٠متر٢خواب طبقه اول 
۵واحدى تميز و شيک ۶٣م

٠٩٣٥٤٠٨٧٣٠٠ 
٩٥٣٥٣٨٥١/ ق

گلبهار- مجتمع آموزش و پرورش
وام   ١٨٠ ماهی  زنبق-   -٢ طبقه 

قابل انتقال- ٧٨متر- آسانسور
٠٩١٥٦٥٦٣٣٤٢احمدزاده

٩٥٣٥٧٧١٦/ م

الهيه ٢٠ 
٧۵ متر طبقه اول ۴ سال داراى 

١۵ م وام فی ١١۵ م 
٠٩١٥٥٢٢٤٦١٥

٩٥٣٥٤٤٥١/ ف

قاسم آباد
آپارتمان شما را نقدا خریداریم.
٠٩١٥٣٠٦٩٧٣٣-٣٦٦٢٠٨٨٥

٩٥٢٧٢٧٦٩/ پ

امامت ٥٨
٧٢ متر طبقه اول ٨ واحد 

بازسازى فی ١٧٨ م 
شفيع زاده ٠٩١٥١٢٤٤٠٤٧

٩٥٣٥٦٩٥٤/ ف

٧٩ متر
٢ خواب

بلوار وحدت
٩٠ م نقد 

الباقی در٣٠قسط
۶ ميليون تومانی 

٣٨٠٨٣٦١٣
٩٥٢٨٦٣١٩/ ق

قاسم آباد - بهورز
٧۵ متر طبقه پنجم با آسانسور

سراميک هایگلس
٠٩١٥٨٠٨٩٨٠٧

٩٥٣٥٦١٤٣/ ق

دو خواب ٧٥ متر
MDF اپن گاز صفحه کفپوش 

آسانسور پارکينگ انبارى 
هاشميه ١۶ ٠٩١٥٣٠٠٠٥٦٥

٩٥٣٥٤٩٤٦/ ف

٩٥١٢٨٦٨٢/ ق

قاسم آباد
آپارتمان نقدا خریداریم

٠٩٣٥٥٨٣٣٣٠٥-٣٦٦٣١١٠٢

خر�د و فروش آپارتمان
فورى 

الهيه-مجيدیه-فالحی
زینلی ٠٩٣٥٣٦٨٦٨٦٦

٩٥١٧١٦٨٦/ ق

الهيه
حاشيه محمد�ه 

٨٠ متر، فول امکانات، 
استثنایی، تحویل برج ٣

٠٩١٥٥٢٢٣٧٠٧
٩٥٣٤٧١٥٠/ ف

قاسم آباد 
۶٢متر                           ٩٠م
٧٠متر                      ١٢٠م
٧۵متر                         ٩۵م
٧۵متر                      ١٢۵م
٧۵متر بازسازى    ١۴٠م
٧٧متر باآسانسور١٣۵م
٨۵متر فول            ١٨۵م
٩٠متر                      ١۵٠م
٩٢مترفول             ٢٠٣م
٩۴متر                       ١۴۵م
١٠٠متر                   ١٧۵م
١٣۵متر فول         ٢٧٠م

موارد مشابه،وام دار 
موجود است آپارتمان 
شما را نقدا خریداریم

نبش حسابی١٩هدیش
٠٩١٩٨٤٠٢٦٤٠ 
٠٩٣٧٠٥١٧٨٦٢

٩٥٢٧٥٤٣٥/ ق٣٥٢٣٤١٨٥

رهن و اجاره خانه

اجاره باغ و و�ال

 tرهن و اجاره امال
�تجار� وادار

رهن و اجاره صنعت� و 
�3شاورز

 خر�د و فروش آپارتمان
تا 6٩ متر

خر�د و فروش آپارتمان 
٧٠ تا ٧٩ متر

خر�د و فروش آپارتمان
٨٠ تا ٨٩ متر

 رهن و اجاره آپارتمان 
١5٠ متر به باال

٩/١٥١٠٣٣ ض


