
شنبه ٢١  اسفند ١٣٩٥ ،  شماره ١٩٤٩٤
٣٣

امالt �اسين
مشارکت درساخت

 آزادشهر
٠٩١٥٥٨٢٨٤١٤-٣٦٦١٦٦٥٤

٩٥٢٨٧٠٥٨/ ق

مشاوره تخصص� و ساخت 
مل= شما در احمدآباد 

با مهندسين مجرب 
٩٥٣٤١٥٥٢/ م٠٩١٥٤٨٢١٠٨٨

3لنگ� از شما    ساخت از ما
با مهندسين مجرب و متریال روز

 ملک آباد،احمدآباد،سجاد (شهرگستر) 
٣٨٤٢٦٨٢٤-٠٩١٥١٣١٣١٥٣

٩٥٣٥٦٧٢٧/ م

مشار3ت
هاشميه،سجاد،احمدآباد 

نيازمندیم
٩٥٣٢٦٨٨١/ پ٠٩١٥١١٠٩٨٩١

مشار3ت
هاشميه، احمدآباد، سجاد، وکيل آباد

 و ... نيازمندیم. بی واسطه 
مهندس کریمی٠٩٣٦١٤٧٩٣٧٦

٩٥٣٥٩٥٧٤/ د

امالt اسLان
خرید و فروش 

رهن واجاره
 امام رضا ، بهار، 

فدائيان
 ٣٨٥٨١٠٠٤

٠٩١٥٣١٢٩١٥٧ بختيارى
٩٥٣٥٥٥٤٣/ ف

٩٥٣٠٩٣٤٦/ م

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

٣٨٨٢٨٩٠٧

امالt گل نرگس 
معامله آگاهانه و منصفانه 

امام خمينی چهارراه لشگرامام رضا(ع) 
٩٥١٨٠٨٧٤/ م٥٠-٣٨٥٣٢٢٤٠

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

٩٥٣٦٠٩٢٤/ م

امالt 3وشا
سناباد،دانشگاه،ابن سينا 

آبکوه،صاحب الزمان،سنایی
٢-٣٨٤٨٧١٢١

گروه مشاور�ن امالt تابا
یکی ازسریعترین مرکز خرید 
و فروش زمين -آپارتمان در 

منطقه الهيه مشارکت در ساخت 
با سازنده معتبر 

 خرید و فروش دریک هفته 
رهن و اجاره در یک روز 

 ٠٩١٥٣١٦٥٠٧٧
٣٥٢٤١٦١٥-٣٥٢٤٠٦٩٠

٩٥٣٢٧٤١٥/ ف

گلبهار 
امالt ناج�   

٣٨٣٢٤٢٢٣-٠٩١٥٤٣٨٨٠١٤
٩٥٢٤٣٦٢٣/ ش

مسLن قصر رامان 
قاسم آباد مقابل سينما سيمرغ

 ٣٦٢٠٤٥٠٠
٩٥١٣٥٤٤٢/ ف

گلبهار
  امالt آت� 

٠٩١٥٥٢٣٨٧٦٧
٩٥٣٥٢٠١٨/ ش٣٨٣٢٦١٢٠

آزادشهر
سيدرض�،دانش آموز 

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

٠٩١٥٢٤٧٥٣٥٧  
٩٥٢٩١٢٩٧/ ف٣٦٠٦٢٠٤٧  

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

٣٦٢٣٧٠٤٧-٣٦٢٣٧٠٤٨
٩٥٣٥٤٥٤٧/ م٠٩١٥٣٠٥٩٣٢٤

٩٥٠٢٣٦١٠/ ط

قاسم آباد
خر�د،فروش    امالt پرد�سان

٠٩١٥٥٠٣٤٦٧٦-٣٦٢١٠٠٣٠

٩٥٣٥٠٦٠٢/ پ

امالt سراسر� قاسم آباد 
 فقط در �= روز

خرید، فروش، رهن، اجاره
٣٦٢١٦٥٨٨-٣٦٢٢٥٥٨٨

سيد� - سر�ع تر�ن مر3ز
خرید و فروش، رهن و اجاره 

(امالک گلها) نبش قائم ۴
٣٣٨٥٥٤١٥- ٣٣٨٥٥٢٥١

٩٥١٥٨٠٨٨/ ف

فرامرز- سجاد 
مسLن سراسر� باران 
٣٦١٠٩٩١٠-٠٩١٥٥١٨٠١٥٨

٩٥٣١٣٤٩٣/ ف

امالt فردوس� قاسم آباد
خرید- فروش- رهن واجاره

٠٩١٥١١٣٤١٠٥
٣٦٢٢٦٠٥٣-٣٦٢٢٨٦٤٤

٩٥١٩٠٢٠٤/ ق

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

گلبهار
امالک شيردل
٠٩١٥٥٠٢٠٥٣٧

٩٥٢٦٢٦٩١/ ف٣٨٣٢٥٩٢٢

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

شما در امور خرید و فروش
٠٩١٥١٨٢٧٢٣٢-٣٦٠١٢٦٤٦

٩٥٢٩٢٥٢٣/ ل

٩٥٣٤٤٠٧٥/ م

شهرt غرب - الهيه 
براى فروش یا اجاره قطعی ملک خود با 
ما تماس بگيرید. امالک گلستان الهيه 
٣٥٢١٧٥٩٥-٣٥٢١٧٨٢٦

مسLن شهروند 
به ما بسپارید- از ما بخواهيد 

وکيل آباد- معلم دانشجو 
٣٨٦٤٠٠٠٤-٠٩١٥٣١١٩٩٩٠

٩٥٣١٣٦٢٦/ ف

امام خمين�،ثامن
امالک عليزاده

٩٥٣٠٢٠٩٠/ خ          ٣٨٥٨٢١١٩

امام رضا 
بهار- فدائيان 
مسکونی و تجارى 

خرید فروش رهن اجاره 
امالک خواجوى 

٦-٣٨٥٥٨٠٠٥
٩٥٣٤٩٤٢٣/ پ٠٩١٥٣١١٣٨٤٧

امالt عدالت
بورس خرید،فروش،اجاره 

مسکونی،تجارى،هتل
هتل آپارتمان و زمين هاى بزرگ

 فلکه برق بين فدائيان اسالم ٣ و۵

(١٠ خط) ٣٨٥٣٣٠٩٠
شجاعی

٩٥٣٤٧٦٤٨/ م

مسLن پا�تخت
زمين - آپارتمان 

الهيه- سپاد - جاهدشهر
٠٩١٥١١٠٤٩٠٩-٣٥١٣٢٦٩٦

٩٥٢٧٩٧٩٥/ ف

گلبهار
امالt نياوران 

خرید با اخذ 
وام بانکی 

٣٨٣٢٣٣١٥
٠٩١٥٥١٢٧٧٤١

٩٥٣٣١٩٨١/ م

قاسم آباد
 امالt نيما 

 

٣٥٢٣٤٠٠٠ -٠٩١٥٥٠٨٨٢٥٤
٩٥٣٥٩٤٠٤/ ف

امالt برادران
خر�د            فروش
٢۴ساعته   فورى   ٢۴ساعته

رهن          اجاره
 قاسم آباد، نبش شاهد٣۶
٠٩١٥٩١٤١٢٨٨-٣٥٢٣٩٨٩٣

٩٥١٩٧٨٩٦/ ط

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

امالt بن� اقبال 
خر�د- فروش 

اماميه، الهيه، سپاد
 صفی آباد، حسين آباد 

٠٩١٥١١٥٣٧٣٠
٣٥٢١٩٤٩٩

٩٥٣٢٨٦٤٧/ ف

گلبهار 
 امالک اربابی

٠٩١٥٩٨١٥٩٧٧-٣٨٣٢٦٦٠٠
٩٥٣١٧٨٢٨/ ش

خوابگاه
ماهی ١٠٠
٩٥٣٥٦٧٧١/ م٣٧٢٣١١٢٣

امير�ه ٣٧
مجتمع ۵۵ متر یک خواب طبقه ٣ 

١۵ م +۵٠ اجاره بی واسطه
٩٥٣٥٧٣٤٧/ ف٠٩٣٨٩٠١٤٥١١

٢ واحد با قيمت وامLانات
مناسب جهت آقایان ترجيحا به

دانشجو یا کارمند اجاره داده می شود
٠٩٣٨٣٥٣٥٧٣٤

٩٥٣٥٠٨٢٩/ ف

�اتاق اجاره ا
برا� سLونت �ا 3ار

 

٣٧٦٠١٩٢٥
٩٥٣٦٠٧٥٠/ ف

٧٥ متر -٧تير
مبله کامل طبقه ۴ بدون آسانسور 

رهن کامل مناسب دانشجو
٠٩٣٥٨٨٨٤٦٩٦

٩٥٣٦٠٧٢٢/ ف

٦٥ متر �= خواب طبقه دوم
 بدون مالک صياد شيرازى

 خيابان سرو ٣٠ م رهن کامل 
٠٩١٥١١٤١٤٥٦-٣٨٦٥٦٠٠٦

٩٥٣٦٠٤٤٦/ ف

٩٥٣٥٧٢١٧/ ف

بلوار و3يل آباد 
منزل اجاره اى، روزانه، هفتگی

 واقع در باالى شهر با لوازم بسيار لوکس
 ٠٩١٢٨٧٠٩٧٠٠   

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

٠٩١٥٨٩١٢٨٤٥تومان
٠٩٣٥٢٢٢٩٥٨٨

٩٥٣٥٥٧٣٨/ ق

الدن (حافظيه)
٧٠ متر یک خوابه طبقه ۴ با آسانسور 

فول انبارى پارکينگ رهن کامل
٠٩١٥١٠٣٩٢٩٨

٩٥٣٦٠٦٤٨/ ف

3وهسنگ� - همت
 MDF خواب   ٢ همکف  متر   ١١۵
سراميک کاغذ  اجاره ١۵ ماهه ۴٣ 

م +۴۵٠   ٠٩١٢١٩٧٤٧٩٧
٩٥٣٥٩٣٧٣/ ف

�اس-پشت پروما 
٩۵متر،یک خواب،مبله

 ۵سال ساخت،١٠م+١/۶٠٠م 
بی واسطه ٠٩١٥٠٥٢٨٨٢٥

٩٥٣٦٠٥٣٢/ پ

 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 
٠٩١٥٣١٧٠٥٧٧

٣٨٥١٤٥١٥
٩٥٣٥٦٤٠٤/ ف

آبLوه ٢٣-آفر�ن٦
١٠٠ متر طبقه ٣ دوخواب

 ۵ م + ٩٠٠ 
٩٥٣٥٨٠٩٥/ ف٣٧٢٨٦٠٧٦

٩٥٣٥٦٠٠٨/ پ

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

٣٨٦٨٢٥٦٠-٠٩١٥٥٠٢٩٦٤٤

بلوار سازمان آب- صادق�١٧ 
 ١٠٠متر فول امکانات طبقه ٢ با 
آسانسور ١٠٠م رهن قابل تغيير

٩٥٣٥٧٤٤٩/ م٠٩١٥٦٠٠٧٥٩٥ 

دانشجو ١٠
٨٠ متر، ٢ خواب ، طبقه ۴ 

MDF ، سراميک ۴٠ م رهن
٣٨٦٦٠٠٠٥-٠٩١٥٩١١٤٨٩٨

٩٥٣٦٠٣٩٠/ ل

اول فالح� -آپارتمان ١٠٠  مترى
٢ خواب فول کف پارکت MDF طبقه 
دوم بدون آسانسور ۴٢ م رهن بدون 

٣٦٦٢٧٦٩٤واسطه- غرب
٩٥٣٦٠٦٤٧/ ف

سناباد
 ١٠٠ واحد   ١٠ یکجا  اجاره   و  رهن 
نوساز  متر   ٢۶٠ زیرزمين  مترى 

٠٩١٥٨٧٧١٧٠٦فول امکانات
٩٥٣٤٥٩١٣/ م

سناباد
١١٠متر طبقه اول ۵ سال ساخت

 ۵۵م رهن+۶٠٠اجاره
بی ستون       ٣٨٤٦٦٢٠٠

٩٥٣٦٠٤٤٥/ ق

آپارتمان ٨٥ متر
واقع در امامت ٣١ فول امکانات

 ٠٩١٥١١٦٤٣٧٩
٩٥٣٥٧٢٧٥/ ف٣٦٠٧٠٦٠١

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

زینلی ٣٥٢٤٢٠٨٤
٩٥١٧١٦٤٨/ ق٠٩٣٥٣٦٨٦٨٦٦

رضاشهر - 3سا��
٨٠ متر سوم بدون آسانسور 

شيک و تميز ٣۵ م رهن
٩٥٣٥٧٧١٧/ ف٠٩١٥٣١٠٠٨١٩

جالل ٧٠
دو خوابه ، ١٠٠ مترى ، سراميک  

فلز ، نقاشی ، پارکينگ ، انبارى
٩٥٣٥٧٩٦٨/ ل٠٩٣٠١٥١٨٨٠٠

رهن 3امل ٥٠ م 
امامت ٢٨- سه پله پایين

 ١٢٠ متر دوخوابه MDF سراميک 
٩٥٣٦٠٧٣٤/ ف٠٩١٥٣١٥٣٥٣٠

بلوار سجاد- نيلوفر
رهن و اجاره فورى

 نيلوفر ٣- پالک ٢١ طبقه منهاى 
یک- ٢ خوابه با کليه امکانات و 

حياط مستقل
 ١٠ م رهن ٢ م اجاره

مهدوى 

٠٩١٠٥٧٠٩٣٤٩
٩٥٣٦٠٥١٩/ ب

اوا�ل دانش آموز
١٣٠ متر ٢ خواب ، طبقه سوم 

۶٠ م + ٣٠٠ یا رهن کامل
٠٩١٥٦٩٧١٠٥٠

٩٥٣٥٩٢١٥/ ل

سجاد  
شيک  فول  ٣خواب  نوساز  ١۴٠متر   
بيواسطه   - اجاره  -٢ميليون  ۵٠م 

 ٠٩١٥٨٩٦٧٠٧٢فرمانيه 
٩٥٣٦٠٩٣٦/ ب

�اجاره فور
آپارتمان ١۴٠ متر ،حاشيه مهران 
طبقه ۵ فول امکانات ١٠ م + ١/٨٠٠
٣٦٠٩٤٤٠٣-٠٩١٥١٢٤٧١٣٩

٩٥٣٥٩٥٨٤/ ل

فLور� ارشاد 
 ١٣٠ متر دوخواب نوساز 

١۵ م رهن +١,۵ اجاره
٠٩١٥٠٠٤٤٠٠٦ 

٩٥٣٥٦٩٤٦/ ب

٩٥٣٥٩٢٧٤/ ق

 آپارتمان٢٢٠مترز�ربنا
 ١٢٠متر حياط پارکت امام خمينی۴٠

۴راه لشگر٩٠م رهن قابل تبدیل
٠٩١٥١٦٧٨٤٦١ 

دانشجو ١٩
١۶٠ مترى ، ٣ خواب ، امکانات کامل

٣ واحدى ، طبقه دوم،مناسب جهيزیه
۶٠٠٩١٥٥٢١٤٠٩٣ م +١/٣٠٠

٩٥٣٥٧٧٠٣/ ل

سجاد-بهارستان 
١٧٠ متر طبقه ٣ دونبش ٣خواب ویو 
عالی سونا پارکينگ تراس تخليه، رهن

٠٩٣٠٣٦٢٣٥١٦ ٢٠ م٢,۵ م 
٩٥٣٥٨٥١٧/ م

 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 

٩٥٣٦٠١٧٣/ ب

احمدآباد
آپارتمان (٢و٣و۴ خوابه)

فقط با یک تماس
٣٨٤٣٨٤٨٥     پارس 

٩٥٣٦٠١٤٥/ ق

نيازمند�م
آپارتمان ٣خواب ١٢٠م رهن کامل

٠٩١٥٣١٧٧٧١٨
٩٥٣٥٩٣٩٧/ ف

نيازمند
 � ٣ واحد ٢٠٠ متر

ترجيحا دربست یا در یک مجموعه
٠٩١٥٥٠٢٧٠١٢

٩٥٣٦٠٠٥٩/ ف

امامت ٢٢ 
٢۵٠ متر ٢٠٠ متر زیربنا ٣ خواب 
شمالی ١٢٠م رهن کامل بی واسطه 

٠٩١٥٣٢١١٣٥٠
٩٥٣٥٩٠٧٤/ ف

حاشيه استقالل 
ویالیی دربست مناسب مسکونی 

یا دفتر کار رهن و اجاره 
٠٩١٥٠٦٩٧٩٣٥

٩٥٣٥٧٤٨٠/ 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

به �= باب ز�رزمين 
یا طبقه همکف با زیربناى 
باالى ٣٠٠ متر غيرتجارى 

جهت رهن و اجاره 
نيازمندیم 

٠٩١٥٣٠٢٣٠٠٢
٩٥٣٦٠٤١٩/ ف

 دو طبقه شامل ١١سوئيت و اتاق 
 حاشيه نواب صفوى نزدیک حرم 

٠٩١٥٣١٢٥٥٦٥
٩٥٣٥٩٨٠٩/ م٠٩٣٩٥٧٢٢٢٧٨ 

به �= مغازه باال� ٢٥ متر
 جهت کار شيرینی و شکالت 

بصورت رهن و اجاره نيازمندیم
٠٩٣٥٩٧٢٨١٠٠

٩٥٣٦٠٧٦٨/ ف

مغازه �ا مسLون�
٨٠ تا ١١٠ متر جهت رستوران 

محدوده کوثر تا صياد -فرهاد  سجاد
٠٩١٥١٢٤٦٠٣٨  

٩٥٣٤٢٧٧٤/ پ

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

٠٩١٥٥٠٢٩٦٤٤بدون واسطه
٩٥٣٥٦٠١٩/ پ

قاسم آباد
بلوار شاهد- نبش شاهد٢۶  
١۶۶ متر داراى آب ، برق ٣ فاز 

و گاز مستقل - درب برقی لوکس 
به صورت رهن  و اجاره واگذار 

می گردد . ٠٩٣٩٥٢٦٦٤٠١
٠٩١٥١٩١٠٨٤٣

٩٥٣٣٧٣٥٧/ ف

مناسب آشپزخانه 
هایپر مارکت، مجتمع 

نان ١٧٠ مترى، تجارى، 
امکانات کامل مجاورت 

قرنی، ٧ ميليون 
تلفن: ٣٧٢٧١٠٢٢
٠٩١٥٨٩٠٣٠٠٥

٩٥٣٥٥٢١٥/ ر

ميدان شهدا 
 ٢۵٠٠ متر مجتمع تجارى 

در ٧طبقه دربست رهن و اجاره
٠٩١٥٢٠٠٣٠٠١ 

٩٥٣٥٩٧١٢/ ف

٩٥٣٦٠٣٣٩/ ق

واگذار� تعداد� مغازه
به صورت رایگان 

در مجتمع تجارى -بلوار توس
٠٩١٥٩٠٠٠٣٥٤

رهن و اجاره  
حاشيه  آماده-  غذاى  آشپزخانه   

 ٠٩١٥٣١٢٥٥٦٥نواب صفوى 
٩٥٣٥٩٧٩٥/ م٠٩٣٩٥٧٢٢٢٧٨

٩٥٣٥٨٤٧٤/ ق

 بازارمر3ز� فاز١
 ٢٨متر همکف ١٨مترطبقه باال 

۶متر انبارآبدارخانه اجاره۵م
٠٩٣٨٦١٤٠٤٤٤-٣٤٢٨٢٦٥٩ 

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

م بی واسطه شيرین زاده
٩٥٣٥٢٢٩٥/ ر٣٧٢٩٩٢٤٧

٩٥٣٥٩٤٧٥/ ق

مطب-دفتر 
چهارراه زرینه، ٧٠متر مستقل 
طبقه١،  رهن ۵٠ م، اجاره ١۵٠

٠٩١٥١١٠٧٧٦٥

 �٢ طبقه ٥٠ متر
ز�ر و باال

حاشيه قاضی طباطبایی ۵ م ٨٠٠ اجاره 
٩٥٣٦٠٣٠٣/ م٠٩١٥١٨٢٦٧٨٠

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

٠٩١٥١١٥٣٨٣٤
٩٥٣٥٧١٢٧/ ف

آپارتمان ١٢٠متر 
معبر مستقل 

حاشيه فکورى، بهترین مکان 
جهت دفتر کار 
رهن و اجاره 

٠٩١٥٥١٣١٨٦٦
٣٥٠١٧٠٨٥

٠٩٣٧٢٩٢٧٣٤٨
٩٥٣٥٨٠٢٣/ ق

٢ باب مغازه جهت 3باب�
 و پروتئين� واگذار م� شود
یا مشارکت کارى با سرمایه  ،سجاد

٣٦٠٢٣٢١٣-٠٩١٥٤٣٨٦٧١٢
٩٥٣٦٠١٢٤/ ف

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

٩٥٣٥٧٤٠٠/ ل٠٩١٥٦٥٣٢٢٨٧

٩٥٢٥٣٩٤٥/ ف

مالLين محترم
 مغازه ها� بزرگ

به منظور توسعه شعب 
هایپرمارکتهاى زنجيره اى

  (( افق کوروش)) 
با بيش از  ۵٠٠ شعبه در کشور ، 
به تعدادى مغازه  ١۵٠ تا ۵٠٠ مترى 

همکف آماده یا درحال ساخت 
با تحویل حداکثر ۶ ماهه 

به صورت رهن و اجاره  ۵ساله 
درتمام مناطق مشهد

 بدون واسطه نيازمندیم
٠٩١٢٠٣٣٠٧٥٠  معظم

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

مغازه رهن� 
مغازه ۶۵متر با ١۴متر حاشيه 

دونبش 
اول الدن، تجارى دائم 

یک تا دو سال رهن کامل 

٠٩١٥٥١٣١٨٦٦
٣٥٠١٧٠٨٥

٠٩٣٧٢٩٢٧٣٤٨
٩٥٣٥٨٠٢١/ ق

شيفت صبح 
باشگاه پرورش اندام

جهت بانوان 
از ساعت ٧ الی ١٣:٣٠ با کليه 
امکانات حاشيه بلوار ملک آباد 
به رهن و اجاره داده می شود
٠٩٣٦٨٩٤٧٥٢٥

٩٥٣٥٩٧٣٥/ ف

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

٠٩١٥٢٤٥١٥٠٠
٩٥٣٥٦٨٩٣/ ق

3ارواش با 3ليه امLانات 
 به اجاره داده می شود

هدایت ١٠ نبش هنرور ٢٠
 ٠٩١٥٣١١٥٧٩٧

٩٥٣٦٠٦٨٥/ ف

رهن 3امل 
حاشيه طبرسی اول طالب مغازه با 

١٠۵ متر مساحت رهن کامل 
٩٥٣٥٨٢٥١/ م٠٩١٥٦١١٤٥٥٢

�پروما مغازه ٩ متر
واحد ٣٣٢ اجاره با تخفيف ویژه

٠٩١٥٣١٦٥١٨٦
٩٥٣٦٠٢٠٥/ ف

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

امالt مشهد

رهن و اجاره آپارتمان
تا ٧٩ متر

رهن و اجاره خانه

 tرهن و اجاره امال
�تجار� وادار

tمشاور�ن امال

مشار3ت در ساخت
(نياز به زمين)

رهن و اجاره آپارتمان
٨٠ تا ١١٩ متر

رهن و اجاره آپارتمان
١٢٠تا ١4٩متر

 رهن و اجاره آپارتمان 
١5٠ متر به باال


