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٩٥١١٢٤٥٧/ پ

3امپيوتر و لپ تاپ
 شما را نقدًا خر�دار�م

بازدید در محل رایگان 
٣٧٦٥٥٧٨٨

٩٥٢٧٥٢٥٠/ د

3امپيوتر 3نKاش

نقدواقساط
کامپيوتر-لپ تاپ -تبلت  
بدون پيش پرداخت،بدون سود 
تقی آباد ساختمان اندیشه واحد ٨
٣٨٤٠٤١١٢-٣٨٤٣١٤٦١

تاسيس١٣٧٩

 فروش استثنا�� ٣عدد
Lenovo و HPلپ تاپ 

٨٠٠هزار، ١م، ١,٠۵٠م
 ٠٩٣٧٠١٧٠٣٣١

٩٥٣٥٢٥٠٤/ ق

مشار3ت در ساخت 
احمدآباد

با تيم مهندسين مجرب 
٩٥٣٤١٥٥٤/ م٠٩١٥٤٨٢١٠٨٨

مشار3ت
هاشميه، احمدآباد، سجاد، وکيل آباد

 و ... نيازمندیم. بی واسطه 
مهندس کریمی٠٩٣٦١٤٧٩٣٧٦

٩٥٣٥٩٥٧٤/ د

امالt برادران
خر�د            فروش
٢۴ساعته   فورى   ٢۴ساعته

رهن          اجاره
 قاسم آباد، نبش شاهد٣۶
٠٩١٥٩١٤١٢٨٨-٣٥٢٣٩٨٩٣

٩٥١٩٧٨٩٦/ ط

٩٥٣١٩١٠٧/ پ

امالt 3وشا
سناباد،دانشگاه،ابن سينا 

آبکوه،صاحب الزمان،سنایی
٢-٣٨٤٨٧١٢١

امالt َمِل=
بسپاریدوبخواهيد

محدوده فردوسی ،سجاد 
فلسطين

 ٠٩١٥٠٥٢٨٨٢٥
 ٣٧٦٥٢١٧٠
٩٥٢٩٩٧٥٠/ پ٣٧٦١٨٩٤٣

امالt فردوس� قاسم آباد
خرید- فروش- رهن واجاره

٠٩١٥١١٣٤١٠٥
٣٦٢٢٦٠٥٣-٣٦٢٢٨٦٤٤

٩٥١٩٠٢٠٤/ ق

گلبهار 
امالک شهریار- خرید و فروش 

عادالنه ترین قيمت 
٠٩١٥٩٨١٨٦١٩-٣٨٣٢٦٨٦٨

٩٥٣٥٢٠٢٤/ ش

قاسم آباد
 امالt نيما 

 

٣٥٢٣٤٠٠٠ -٠٩١٥٥٠٨٨٢٥٤
٩٥٣٥٩٤٠٤/ ف

قابل توجه همشهر�ان گرام� 
ابراهيم  آقاى  رساند  می  اطالع  به   
محمد زاده مسئول دفتر مشاورامالک 
به شماره عضویت ١٧٨٧ به آدرس 
: سجاد نبش بزرگمهر ٢٢ مشاراليه 
را  خود  شغل  از  گيرى  کناره  قصد 
که  متعاملينی  کليه  از  لذا  دارد 
دارند  مدارکی  مشاراليه  دفتر  در 
تسویه  جهت  است  خواهشمند 
سی  مدت  ظرف  حداکثر  حساب، 
محل  به  نشرآگهی  تاریخ  از  روز 
خود  مدارک  و  مراجعه  الذکر  فوق 
توضيح  به  الزم  بگيرند.  تحویل  را 
در  مراجعه  عدم  صورت  در  است 
شکایت  اعالم  عدم  یا  و  فوق  زمان 
خود از مشاراليه ، اتحادیه هيچگونه 
و  مشکالت  قبال  در  مسئوليتی 
داشت.  نخواهد  احتمالی  ادعاهاى 
امالک  مشاور  دفتر  تماس  تلفن 

٠٩١٥١١١٨٥٧٢
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین 

٩٥٣٥٩٧٧١/ ممعامالت امالک مشهد 

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

فرامرز- سجاد 
مسKن سراسر� باران 
٣٦١٠٩٩١٠-٠٩١٥٥١٨٠١٥٨

٩٥٣١٣٤٩٣/ ف

مسKن شهروند 
به ما بسپارید- از ما بخواهيد 

وکيل آباد- معلم دانشجو 
٣٨٦٤٠٠٠٤-٠٩١٥٣١١٩٩٩٠

٩٥٣١٣٦٢٦/ ف

امالt بن� اقبال 
خر�د- فروش 

اماميه، الهيه، سپاد
 صفی آباد، حسين آباد 

٠٩١٥١١٥٣٧٣٠
٣٥٢١٩٤٩٩

٩٥٣٢٨٦٤٧/ ف

امامت تا
فارغ التحصيالن 

امالک ميرى 
٠٩١٥٨٠٨١٨١٠ تلگرام

٩٥٣٥٥١٢٨/ ف٣٨٩٢٧١٧١

٩٥٣٣٨٨٨١/ ف

مسKن     محمد�ان

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

(١٠ خط )   ٣٥٠٢٨٤٠٠
٠٩١٥٣٢٤١٢٨٤

گلبهار
  امالt آت� 

٠٩١٥٥٢٣٨٧٦٧
٩٥٣٥٢٠١٨/ ش٣٨٣٢٦١٢٠

 tامال
عاقبت�

بلوارفردوسی ،خيام  
سجاد ، ملک آباد  

٠٩١٥٥١٠٥٠٩٠
٩٥٣٥٣٧٢٦/ خ

امالt �اسين
خریدو فروش- رهن و اجاره 

قاسم آباد
٠٩١٥٥٨٢٨٤١٤-٣٦٦١٦٦٥٤

٩٥٢٨٧٠٥٠/ ق

٩٥١٩٨٨٣٨/ ف

امامت تا دانشجو
 امالک شهروند ٣٦٠٨٥٨٦٠

 

خاکزادى ٠٩١٥٥٠٥٠٤١٠

مشاور�ن امالtامالt مشهد

مشار3ت در ساخت
(نياز به زمين)

tلپ تاپ، نوت بو
تبلت

٩٥٣٥٩٨٨٥/ م
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