
چهارشنبه ١٨ اسفند ١٣٩٥ ، شماره ١٩٤٩٢
٣٩

حاشيه آزاد'
جهت هایپر و رستوران خاص 

۴۵٠ متر تجارى دائم 
٠٩١٥٠٧٠١٠٠٩ َملک

٩٥٣٥٨٧٣٨/ ر

سوئيت آپارتمان 
با ٢٩ سوئيت 

واقع در بهترین منطقه امام رضا ١١ 
٩٥٣٥٨٩١٣/ ر  ٠٩١٣١٦١٠٥٣٧ 

مغازه گوشت و مرغ 
با ١٠ سال سابقه ٣٠م+٢/٨٠٠ 
اجاره بی واسطه حاشيه پيروزى 

٩٥٣٥٨٤٤٣/ پ٠٩١٥١٠٢١٠٧١

واگذار' فست فود 
بهترین مکان هفت تير 

رهن و اجاره، بی واسطه 
٩٥٣٥٣٧٨١/ پ٠٩١٥١١١٢٤٥٣

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

٠٩١٥٢٤٥١٥٠٠
٩٥٣٥٦٨٩٣/ ق

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

٩٥٣٥٦٩٣٨/ ب

حاشيه بلوار سجاد
زیربنا ٣۶٠متر،مبلمان کامل 

شامل چهار اتاق کار مجزا 
سالن کنفرانس مجزا

 آشپزخانه کامل 
حياط و تراس انحصارى

٠٩١٥٥٠٣٦٠٧٧
٠٩١٥٣١٦٧٥٩٣

٩٥٣٥٨٨٧٤/ پ

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

٠٩١٥٤١٥٤٤٧٤موقعيت عالی 
٩٥٣٢٦١٣٢/ ف

دفتر�ار حاشيه معلم 
یک واحد ٩٠مترى

٢خواب، بين معلم ۴٣ و ۴۵          
٩٥٣٥٣٩٥١/ ف٠٩١٥٣٠٥٩٦٢٦

مغازه اجاره ا' 
اول الدن ٢٠ م +٨٠٠

٠٩١٥٥٠٨٠٥٧٧
٩٥٣٥٨٢٢٥/ ف

حاشيه صياد نبش ٢٢  
سراميک  کولرگازى  تجارى  متر   ٣٢
دهنه  متر   ٨ برقی  حفاظ  سکوریت 
١٠م +٢,۵ م   ٠٩١٥١٠٢٠٨٨٤

٩٥٣٥٨٦٠٦/ ف

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

م بی واسطه شيرین زاده
٩٥٣٥٢٢٩٥/ ر٣٧٢٩٩٢٤٧

دفتر�ار 
طبقه  ۵٠م  واحد  یک  سجاد  بلوار  در 
همکف مستقل به اجاره داده می شود 

٩٥٣٥٨١٢٦/ م٣٧٦١٢٢٢٩

حاشيه بلوار توس
مغازه ۵٠ مترى

٠٩١٥٥١١١٦٨٠
٩٥٣٥٥٦٣٤/ ق

مناسب آشپزخانه 
هایپر مارکت، مجتمع 

نان ١٧٠ مترى، تجارى، 
امکانات کامل مجاورت 

قرنی، ٧ ميليون 
تلفن: ٣٧٢٧١٠٢٢
٠٩١٥٨٩٠٣٠٠٥

٩٥٣٥٥٢١٥/ ر

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

٩٥٣٥٧٤٠٠/ ل٠٩١٥٦٥٣٢٢٨٧

واحد تجار' 
 حاشيه بلوار پيروز'

۴٠ متر + انبارى 
٠٩١٥٣٠٢٢٠٠١-٣٢٢٢٦٢٠٩

٩٥٣٥٨٦٧٤/ ف

٩٥٣٥٨٤٧٤/ ق

 بازارمر�ز' فاز١
 ٢٨متر همکف ١٨مترطبقه باال 

۶متر انبارآبدارخانه اجاره۵م
٠٩٣٨٦١٤٠٤٤٤-٣٤٢٨٢٦٥٩ 

حاشيه و�يل آباد
٢۴٠متر سالن جهت مشاغل ورزشی
      ٢-٣٨٩٢٧٧٥٠       یزدى   

٩٥٣٥٨٥٦٨/ ق٠٩١٥٢١٥٥١١٢

حاشيه امام رضا 
 FN٥٠ متر هم

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

١٢م اجاره بی واسطه 
٠٩١٥١١٧٧٤٩٨

٩٥٣٥٥٩٦٢/ ف

رهن و اجاره 
 مغازه به مساحت ٨٠متر و 

بالکن به مساحت ٣۵متر 
 جنب ميدان توحيد اول بلوار قره نی
( رهن و اجاره قابل تبدیل) 

٣٧٢٥٣٢٢٤
٠٩١٥٥٢٠٥٦٠١
 ٠٩١٥٣١٥٦٢٨٠

٩٥٣٥٨٩١٠/ م

اجاره باغ و$ال
�خانوادگ

 

٩٥٣٥٨٩٧٧/ ق٠٩٣٥٧٩٠٣٨٩٩

شاند$ز 
ویال، فول، شيک با ٢ استخرآب گرم و
سردسرپوشيده، عکس هادرپروفایل

٩٥٣١٩٧٥٢/ پ   ٠٩١٥١١٠١٧٦٣

٩٥٢٧٦٠٩٢/ م

 � سه راه فردوس
 باغ اجاره اى با تمام امکانات 

استخر، روزانه، هفتگی
زرگرانی ٠٩١٥٣١٥٣٣٧٨ 

و$ال لو�س- شاند$ز
مبلمان کامل

 اجاره روزانه وهفتگی
٩٥٣٥٦٨١٢/ پ٠٩٣٩١١٠٦٤٢٠

 �ارآفر$ن
 مرکز معامالت کارخانجات

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

٩٥١٠٨٣٣١/ مهاشمی

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

بلوار شاهنامه 
٢٠٠ متر سوله ٢٠٠ متر محوطه 

با امتيازات ۶م+ ٧۵٠اجاره 
٠٩١٥٣٢٣١٨٦٥

٩٥٣٥٦٤٨٨/ ف

اجاره $ا فروش
مرغدارى گوشتی و تخمگذار  
اتومات و دستی ، سالن جهت 

گاودارى ، شترمرغ ، بلدرچين  
مرغ بومی ، زمين کشاورزى  
استخر ماهی ، گلخانه ، زمين 

با مجوز مرغدارى و غيره 
در سراسر استان ، مدیریت جليلی
 ٠٩١٥٣٢١٣٨٤٧-٣٦٦٣٣٨٨٤

٩٥٢٩٢٨١٨/ ل٠٩١٥٦١٦١٢٠٠

٩٥٣٤٩٠٩٠/ ق

 ٦٠و٧٥مترآپارتمان
 فقط باسند۶دانگ به ترتيب٢٠و ٣٠م 

نقد+۶٠م وام+٢٠م و٣٠م رهن
٣٦٢٠٤٢٠٨-٠٩٣٩٣١٠٩٦٦٢ 

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

مغازه،٢طبقه مسکونی قيمت 
١٢۵م      ٠٩٣٧١٥٦٣٥٣٦

٩٥٣٥٤٠٦٦/ ق

١٣ �مطهر' جنوب
۶٨متر یک خواب طبقه چهارم تميز 
قيمت ١٣٠م ٢٠م رهن ۵٠م وام

الباقی ۶٠م ٠٩١٥٣٢١٥٩٦٣
٩٥٣٥٨١٧٤/ ق

٦٦ متر 
آماده تحویل 
١٠٠ م نقد 
۶٠م وام مسکن

الباقی با اقساط 
٣۶ ماه

ميدان صاحب الزمان

٣٨٠٨٣٦١٣
٩٥٢٨٦٣٢٨/ ق

آپارتمان اند$شه 
۶٠متر، کف سراميک  

MDF کابينت
 آیفون تصویرى

 تراس، طبقه چهارم
 بدون آسانسور، قولنامه اى 

٠٩١٥٧٠١٧٥١٢
٩٥٣٥٦٨٦٩/ ف

�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

هنرستان ٢٦
۵٨ متر طبقه ۴ بدون آسانسور

 ۶ دانگ پارکينگ ١١۵م
٠٩١٥٥١٠٤٢١٢

٩٥٣٥٨٣٩٦/ ف

قاسم آباد
۶۵متر ٢خواب سراميکmdf ۴۵م

٣٥٢٣٥٠٠٣-٠٩١٥٣١٥١٦١٨
٩٥٢٥٩٨٦٢/ ق

٧٣ �شر$عت
 ابرار ٨٫٣

فروش فورى- همکف
 حاشيه خيابان ۵۵ مترى

 کف سراميک- هاى گلس
 یک خواب- قيمت ۴٨ م

٠٩٢١٥٢٤٩٧٤١
٩٥٣٥٣٣٥٦/ ف

بلوارثامن-سيد'
شيک با ویوى عالی،فقط۶٠م

٠٩١٥٥١٢٥٠١٣
٩٥٣٥٨٧١٦/ پ٣٨٧٦٠٠٦٤

جاهدشهر سجاد$ه ٦
آرمس ۵٠ متر طبقه اول 

سند ۶ دانگ بازسازى فی ٨٠ م 
٠٩٣٥٤١٨٢٦٢٥

٩٥٣٥٨١٢٠/ ر

٩٥٣٣٣٢٤٤/ ق

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

٠٩١٥٣١٠٩٦٦٢-٣٦٢٢٤٢٢٩ 

طبقه همFN حاشيه 
دندانپزشکان ۵، ۵٢متر، یک خواب 

ششدانگ پایان کار فی ١۵٠م 
٠٩١٥١١٦٢٤٦٢-٣٨٦٩٩٩٨١

٩٥٣٥٦١٠٨/ ق

 ٧٣ �قاسم آباد - شر$عت
$وسفيه آپارتمان ٥٠ متر'

فول امکانات فی ۴٢م
٠٩٣٥٥١٩٠٠١١

٩٥٣٥٦٢٩٥/ ف

جز$ره �يش 
۵٠متر  خوابه  یک  فروشی  آپارتمان 

سند ششدانگ فی ٢٠٠م 
٩٥٣٤٢٢٦٢/ ف٠٩٠١٧٠٨٠٤٤٩

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

سند ششدانگ مترى٢/١٠٠م
٣٥٢١٥٨٦٤-٠٩١٩٥٩١٨٩٥٨

٩٥١٧٢٧٦٦/ ق

اجاره باغ و و$ال

رهن و اجاره صنعت� و 
�شاورز'

 خر$د و فروش آپارتمان
تا 6٩ متر


