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٣٥

هاشميه الله
واحدى  تک  نوساز  ٣خواب  ٢١٠متر 
لوکس فول (بی واسطه) ١٠٠م+۵م

٩٥٣٦١٧١٧/ م٣٨٨٢٤٠٩٠

احمدآباد - رضا
۵ واحد ١٧٠ مترى ٣ خواب 

نوساز ٢٠٠ م رهن کامل
٩٥٣٦٠٩٧١/ ف٠٩١٥٥١٩١٣٣٩

سجاد ١٩٠متر
٢٠+٢٢٠٠م قابل تبدیل 

بيواسطه
٣٧٦٣٥٨٠٠-٠٩٣٥٨٨١١٩٢٤

٩٥٣٦١٤٦٠/ ق

اوا�ل هاشميه ٢٠٠ متر 
سراميک MDF درب برقی ٢ واحدى 

بدون مالک بی واسطه ١١۵ م رهن
٩٥٣٦٠٤٤٤/ پ٠٩٣٧١١٢٣٣٢٨

سجاد 
٢۶٠ متر طبقه سوم نيلوفر ١٠ سال 
ساخت ۴ خواب ٢۶٠م رهن کامل 

٠٩١٥٨٧٠٣٠٧٠
٩٥٣٦١٠٣٠/ ف

باهنر
١۶۵مترى ٣خواب بازسازى سراميک
MDFپکيج(بی واسطه) ٣٠م+١,٧٠٠

٩٥٣٦١٧٢٢/ م٣٨٨٢٠٢٠٩

سجاد بهار ١- طبقه سوم 
کف سراميک- ٣ خواب

 ٢٠ ميليون رهن ١,٨٠٠ اجاره 
٠٩١٥١١٥١٢٤١-٣٨٨١٢١٥٨

٩٥٣٤٩٢٦٨/ م

باهنر
١۶٠مترى صفر هواساز هایگلس ٣۵متر
 تراس (بی واسطه) ٢۵٠م رهن کامل

٩٥٣٦١٧٢٠/ م٣٨٨٢٤٠٩٠

نيازمند�م
زیر زمين یا سالن محدوده 

امامت و ایرج ميرزا به 
متراژ ٣٠٠ متر به باال 
(ترجيحا داخل کوچه)

٠٩١٥٢٠٦٢٢٠٠
٩٥٣٦١٥٤٦/ ف

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

٠٩١٥٣٢١١٣٥٠
٩٥٣٥٩٠٧٤/ ف

مل= آباد
 ٣ در  بنا  متر   ۴۵٠ متر   ٣۶٠
موسسات  جهت  استثنایی  طبقه 

٠٩١٥٠٧٠١٠٠٢آموزشی
٩٥٣٦١٥٦٤/ ر

٩٥٣٠٢١٠٨/ خ

امام خمين�،ثامن
رهن و اجاره در یک روز،ویالیی 

 آپارتمان،عليزاده   
٣٨٥٨٢١١٩        

مل= آباد 
۴٠٠متر مغازه تجارى

قابل توجه نمایندگی ها 
و برندهاى معتبر

رهن و اجاره 
٠٩١٥٣١٨٦٣٨١

٩٥٣٦٠٤٥٢/ پ

مغازه برا� رهن و 
اجاره بلوار سجاد 
پاساژ شهر شب طبقه ١- 

 ١٧ متر ۵م رهن
+ ٢,٢٠٠ اجاره

سخاوتی ٠٩١٢١٠٨٧٧٦٧
٩٥٣٦٠٩٨١/ ف

 �مغازه ١٦٥متر
 �تجار

فلکه طبرسی پاساژ
 شرق زیست،طبقه١+ 

روبروى پله برقی به رهن 
و اجاره داده می شود.

٠٩١٥١١١٢٣٤١
٩٥٣٥٩٥١٢/ پ

 دفتر 3ار 
ميدان راهنما�� 
 ١۵ متر- مستقل-  ٢ اتاق-مبله
ساختمان ادارى- حاشيه اصلی

رهن ١ م + ۴٠٠- اجاره 
٠٩١٥٩١٤٨١٧٥-٣٧٦٧٤٣٥٧ 

٩٥٣٥٩٢٣١/ متلگرام

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

م بی واسطه شيرین زاده
٩٥٣٥٢٢٩٥/ ر٣٧٢٩٩٢٤٧

 �پيروز
٣٨ متر تجارى دائم ٢ نبش 

١٠م + ٣/٧٠٠ 
٩٥٣٥٩٥٦٠/ پ٠٩١٥٨٨٠٠٣٩٨

حاشيه بلوار فردوس�
مستقل  همکف  دوخوابه  ١٢٠متر   
راه جدا بی واسطه ١۵م رهن ٣,١٠٠ 

٠٩١٥٠٥٢٨٨٢٥اجاره
٩٥٣٦١٧٠٧/ م

بلوار سجاد
مجموعه  یک  از  مترى   ٧۵ واحد  یک 
ادارى ۶۵ م رهن کامل بدون واسطه 
واگذار می گردد ٠٩١٥١١١٧٨٢٦

٩٥٣٦٠٣٥٧/ ف

رهن واجاره 
٢۵٠ متر مربع زیر زمين 
تجارى دائم ارتفاع ۴ متر 

از کف بدنه و کف سنگ
 برق ٣ فاز 

حاشيه بلوار امامت 
٣٦٠٧٤٥٧٥

٩٥٣٥٩٣٨٣/ ف٠٩١٥٣١٠٢٤١٨

مناسب آشپزخانه 
هایپر مارکت، مجتمع 

نان ١٧٠ مترى، تجارى، 
امکانات کامل مجاورت 

قرنی، ٧ ميليون 
تلفن: ٣٧٢٧١٠٢٢
٠٩١٥٨٩٠٣٠٠٥

٩٥٣٥٥٢١٥/ ر

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

٧م اجاره
٠٩١٥٣١٩٢٢١٥-٣٣٤٩٠٤٠٠

٩٥٣٥٨٠٤٧/ ق

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

٩٥٣٥٨٦٠٦/ ف

بلوار صارم� تجار� دائم 
٢۵ متر دهنه ٣ متر درب اتومات 

١۵م+ ٢,٩٠٠م اجاره 
٠٩١٥٢٢٢٧٠١٠

٩٥٣٦٠٩٨٥/ ف

١٤٫٥ متر مغازه 
تجارى دائم واقع در قاسم آباد 

بلوار اماميه
٩٥٣٦١١١٩/ ف٠٩١٥١٢٥٧٢٩٢

٩٥٣٦١٣٤٢/ پ

و�ال�� دربست ٣٠٠ متر زمين 
٣٠٠متر بنا ٨٠ متر ١۶٠ متر ٣٠م 

+ ۴م مناسب براى مدارس و شرکت
آرین٠٩١٥٧٧٧٨٩٩٠

٩٥٣٥٨٤٧٤/ ق

 بازارمر3ز� فاز١
 ٢٨متر همکف ١٨مترطبقه باال 

۶متر انبارآبدارخانه اجاره۵م
٠٩٣٨٦١٤٠٤٤٤-٣٤٢٨٢٦٥٩ 

٩٥٣٦٠٣٣٩/ ق

واگذار� تعداد� مغازه
به صورت رایگان 

در مجتمع تجارى -بلوار توس
٠٩١٥٩٠٠٠٣٥٤

سيد رض� ١٦
جنب داروخانه ٢٠ متر 

مغازه تجارى رهن و اجاره 
٩٥٣٦١٤٥٥/ ف٠٩١٥٣١٣٢٥٠٠

 نيازمند�م
خيابان  حاشيه  تجارى  واحد  یک   
تا  مطهر  حرم  رضا،حدفاصل  امام 

٠٩١٥٠٢٩٤٦٧٦ ميدان برق 
٩٥٣٦١٧٥٩/ ب

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

٠٩١٥٣١٢٥٥٦٥
٩٥٣٥٩٨٠٩/ م٠٩٣٩٥٧٢٢٢٧٨ 

3يان سنتر ١ 
٢۵ متر دور وید کنار پله برقی 
۴٠م رهن کامل یا قابل تبدیل 

٣٨٨٣٠٠٠١
٩٥٣٦١٢٦٢/ ف

�= دربند مغازه دائم 
به متراژ ١١٠ متر مربع
با امتيازات کامل با سی سال 

سابقه گوشت و مرغ با وسایل 
و یا بدون وسایل به رهن و 

اجاره واگذار می گردد.
٠٩١٠٩١٩٨١٠٠ 

٩٥٣٦١٤٤٢/ د٠٩١٥٥١٥٥٨٧٧

رستوران و فست فود
  در پنجراه سناباد

٠٩١٥١١٣٢٥٦٩
٩٥٣٦١٣٥١/ ف

حاشيه هاشميه 
یک واحد ٧۵ مترى 

جهت مشاغل وکالت شرکت 
و مطب و ...

 ٣٠م رهن و ١٨٠٠ اجاره 

٠٩١٥٣٠٣٨٩٧٩
٩٥٣٦١٦٧٢/ ق

 �مغازه ٣٥ متر
حاشيه قاضی طباطبایی جهت دفتر 

پيشخوان ١٠ م ١,۵٠٠  اجاره 
٩٥٣٦٠٣٠٨/ م٠٩١٥١٨٢٦٧٨٠

حاشيه راهنما�� 
مقابل برج سلمان
۵ طبقه، تجارى، زیرزمين ۶٠ 

متر همکف ١٢٠ متر طبقه اول، 
دوم و سوم ١٣٠ متر یکجا یا 

تک واحدى رهن و اجاره
٠٩١٥٣٠٠٩١٩٥

٩٥٣٥٩٤١٦/ ف

رهن و اجاره،قابل تبد�ل
٢٧۵ متر در ١/۵ طبقه+تراس 

تابستانی،شيک ،امکانات فول
فست فود ، کافی شاپ، مجهز به 
(سردخانه + یخچال) و مشاغل 

ادارى و دفترى ، جاده طرقبه 
پمپ بنزین،نرسيده به هتل 

بزرگ طرقبه
٩٥٣٦١٣٣٤/ ل٠٩١٥٣٠٣٧٢٨٢

حاشيه بلوار عبدالمطلب
مغازه ١٣٠ متر تجارى به رهن واجاره

٠٩١٥٣٠٠٧٥٦٩
٩٥٣٦١٤٢٦/ ف

٩٥٣٦١٧٧٤/ م

سناباد
٧۵مترپزشکی وکالت دفترى دو خوابه
سراميک ۴۵م +٣٠٠ تبدیل آسانسور 

٠٩٣٨٢٣٨٩٤٦٢

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

٠٩١٥٤١٥٤٤٧٤موقعيت عالی 
٩٥٣٢٦١٣٢/ ف

هاشميه 
و�ال��

٢٠٠٠ مترى 
جهت رستوران ، موسسات 

آموزشی و غيره- رهن و اجاره 

٠٩١٥٣٢٥٣٣٨١
٩٥٣٦١١٨٤/ ف

انبار بهداشت� موقعيت 
عال� رهن و اجاره   

 ٠٩١٥١١١٢٤٤١
٩٥٣٦١١٥٠/ م

رهن و اجاره  
حاشيه  آماده-  غذاى  آشپزخانه   

 ٠٩١٥٣١٢٥٥٦٥نواب صفوى 
٩٥٣٥٩٧٩٥/ م٠٩٣٩٥٧٢٢٢٧٨

 �رهن و اجاره تجار
متراژ ١۵٠ متر دوخواب

 کف سراميک زیرزمين ۵ پله، 
انشعابات مستقل، تميز و مرتب

 نبش امامت ٧ 
براى اجاره دفتر وکيل، گيم نت، 

مزون، آرایشگاه زنانه، آتليه 

٠٩٣٨٧٨٩٤٠٠٣
٩٥٣٦١٤٧٩/ م

3يان سنتر٢ اجاره 
مغازه طبقه سوم 

 

٠٩٠٣٦١٩٩٧٨٧
٩٥٣٦٠٢٤٤/ ق

�حاشيه و3يل آباد٢٥٥مترتجار
دائم و موقت جهت مشاغل  غذایی

٢-٣٨٩٢٧٧٥٠     یزدى
٠٩١٥٢١٥٥١١٢

٩٥٣٥٩٢٧٢/ ق

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

بصورت رهن و اجاره نيازمندیم
٠٩٣٥٩٧٢٨١٠٠

٩٥٣٦٠٧٦٨/ ف

و�ال لو3س- شاند�ز
مبلمان کامل

 اجاره روزانه وهفتگی
٩٥٣٥٦٨١٢/ پ٠٩٣٩١١٠٦٤٢٠

سه راه فردوس� 
اوایل شاهنامه باغ ١٠٠٠ متر

 ٢۵٠ متر زیربنا با تمام امکانات 
موسوى ٠٩٣٠٤٤٤٠٢٨٨

٩٥٣٥٩٢٧٧/ پ

اجاره و�ال دوبلKس
دربهترین  مدرن  امکانات  باتمامی 
چشم انداز طرقبه ، روزانه ، هفتگی.

٠٩١٥٣١٠١٥١٢خانوادگی
٩٥٣٦١١٤٩/ ل

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

٩٥٣١٩٧٥٢/ پ   ٠٩١٥١١٠١٧٦٣

٩٥٣٥٦٧٥٦/ م

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

٠٩١٥١٥٧٣٠٠٥

٩٥٣٥٩٤٢٤/ ق

 طرقبه
 ویالى اجاره اى فول امکانات

استخر جکوزى ، روزانه-هفتگی
 ٠٩١٥١١١٦٧٠٤

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

دوعددسالن
رهن و اجاره یک ۴٠٠مترى و 
٣۵٠مترى برق سه فاز و گاز

٠٩١٥١١٥٥٨٣٦
٩٥٣٦٠٤٤٠/ ق

 �Kفروش �ا اجاره مل
به مساحت ٣٠٠٠ متر مربع 
با ٣ سوله به متراژ ٧٠٠ متر 
١۵٠ متر و ١٠٠ متر استخر 

و منبع ١٠٠٠٠ ليترى آب 
محوطه ریگ ریزى شده 

سرایدارى دفتر کار برق و 
گاز صنعتی و چاه آب نيمه 

عميق واقع در جاده سيمان 
همت آباد - طالقانی

 ساعت تماس ١۶ الی ١٨
٠٩١٥٥٠٢٣٤٧٨

٩٥٣٦٠٩٦٤/ ف

٩٥١٤٣٦٣٥/ خ

 سالن، سوله ،انبار
درشهرک هاى صنعتی

 و مناطق صنعتی
با٢٠سال تجربه

 ٠٩١٥٥٠١٤٤٨٣
یوسفی٠٩١٥٧٠١٤٤٨٣

١٨٠٠ متر سوله صنعت� 
واقع در انتها� خين عرب

به اجاره داده می شود
٩٥٣٦١٠٥٥/ ر٠٩٠١٧٤٨٤٣٠٨

٩٥٣٦١٧٧٦/ م

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

١٩٠٠٩٣٨٢٣٨٩٤٦٢م

٦٦ متر 
آماده تحویل 
١٠٠ م نقد 
۶٠م وام مسکن

الباقی با اقساط 
٣۶ ماه

ميدان صاحب الزمان

٣٨٠٨٣٦١٣
٩٥٢٨٦٣٢٨/ ق

هاشميه ٨٥ - ٥٣ متر
یک خواب طبقه ٣ روبه آفتاب فی 
ششدانگ  سند  وام  ١۴م  ١٠۴م 

تميز ٠٩١٥٣٢٢٥٣٣٧
٩٥٣٦١٣٧٥/ ف

فروش آپارتمان 
دانشجو ٨ -٧۵ متر 

بازسازى شده
٩٥٣٦١٥٥٨/ ف٠٩١٥٣٠٧٨٨٦٧

بورس٧٥متر� قاسم آباد
حداقل٢۵م نقد+رهن و وام

اندیشه،حجاب ،اماميه
٠٩١٥٧١٥٦٦٤٥-٣٦٢١٦٦٤٢

٩٥٠٤٠٤٨٨/ ق

٩٥١٢٨٦٨٢/ ق

قاسم آباد
آپارتمان نقدا خریداریم

٠٩٣٥٥٨٣٣٣٠٥-٣٦٦٣١١٠٢

حافظيه 
٧٣ متر طبقه ٣ بسيار لوکس ١۴٣ م 
٠٩١٥٣٢٢٣٠٥٥-٣٨٦٥٥١٥١

٩٥٣٦١٢٥٣/ ف

هاشميه-٧٨متر
فول،٢خواب،آسانسور،۶سال 

ساخت ١۶٠م ،موارد مشابه موجود
٠٩١٥٤٠٥٠٢٣٦

٩٥٣٦٠٦٥٣/ پ

٧ تير - چراغچ� ١٧
٧٠ متر طبقه اول پارکينگ سند 

شش دانگ کاغذ MDF پنل 
نورعالی ٠٩١٥١٥٧٣٨٤٥

٩٥٣٥٦٣٣٦/ ف

فروش� �ا معاوضه با مسKن
ناحيه ۴ درطرقبه ٧۵ مترى بسيار 
محدوده  در  دوم  طبقه  شيک 

بهشتی ٠٩١٥٣٠٣٢٦٣٨
٩٥٣٦٠٩٧٢/ ف

�فروش� صياد شيراز
 ٧۵متر طبقه٢ سراميک mdf درب 
برقی پکيج    ٠٩٣٦١٣٢٠٢٧٧

٠٩١٢٠٦٤٦٢٨٢
٩٥٣٦١٥٠٩/ ق

٩٥٣٢٩٧٣٧/ م

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

صياد - ٧٥ متر طبقه دوم
 ،MDF ،نورگير عالی، خوش نقشه
کاغذ ۶۵م نقد + ۶٠م وام + ۴٠م 

رهن ٠٩١٥٠٠٧١٣٩٨
٩٥٣٦١٣٨٣/ ف

سروش٢٤ معلم١٢
٧۴متر همکف شمالی ٢خواب 

کابينت هایگلس کاغذ 
دیوارى سراميک کولرگازى 

دربرقی آیفون تصویرى سند 
ششدانگ آزاد فی٢١٠م

٠٩١٥٣٠٣٠٧٨١
٠٩٣٠٥٧٣٣٠٥١

٩٥٣٥٩٦١٤/ ق

٩٥٣٦١٧٠٠/ ب

 هاشميه ٨٥
 ٧٧مترى، شيک، بی واسطه

 فی ١۶٨م
٠٩١٥٣٥٩٦٦٧٩ 

فروش فور� آپارتمان 
٧۵ مترى فول امکانات پارکينگ و 
انبار طوس ٣٣ بعد از شهرک نوید 
شقایق ٢   ٠٩١٥٥٠٨٨٩٤٥

٩٥٣٦٠٩٩٧/ م

اند�شه
واحدهاى نوساز،فول امکانات 

از ١٠۵ م الی ١١۵م
 + ٢۵  م وام ٧%

اقساط ماهی ٢٧٠هزارتومان 
٠٩١٥٦١٥٦٠١٢
٠٩١٥١٠٤٥٢٥٥

٩٥٣٣٣٣٣٤/ م

٧٩ متر
٢ خواب

بلوار وحدت
٩٠ م نقد 

الباقی در٣٠قسط
۶ ميليون تومانی 

٣٨٠٨٣٦١٣
٩٥٢٨٦٣١٩/ ق

فKور� -٧٥ متر
بين هنرستان و هفت تير طبقه سوم  
کاغذ  سراميک  آسانسور   - خواب   ٢

٠٩١٥٣١٦٣٠٨٠فی ١٧٠ م
٩٥٣٥٩٤٧٢/ ف

آپارتمان فروش� واقع 
در عدل خمين� ٨٦
۵ واحدى داراى دو واحد

 ٧۵ دو واحد ٧٠ 
یک سوئيت ۴٠ مترى

 در همکف، فول امکانات
 نما گرانيت، تراس، پارکينگ 

خيابان ٢٠ متر زمين 
عرض ٢٠ متر
 بدون مشرف 

و دسترسی آسان به حرم 
به فروش می رسد 

وکيلی ٠٩١٥٧٦٠٦٣٠٣   
٩٥٣٥٥٧٧٨/ ر٣٨٥٤٩٢٧٩

قاسم آباد
آپارتمان شما را نقدا خریداریم.
٠٩١٥٣٠٦٩٧٣٣-٣٦٦٢٠٨٨٥

٩٥٢٧٢٧٦٩/ پ

اوا�ل 3وثر شمال�
موقعيت عالی ٨٨ متر طبقه ٢ 

خوش نور و شيک ٢۴٨م
٠٩١٥٥٠٦٥٤٠١

٩٥٣٦١٠٤٧/ ر

 �فالح�٣٨-٨٦متر
 فول بازسازى طبقه٣

بدون آسانسور 
٠٩١٥٣٠٠٦٨٧٤-٣٦٦٣٩٠٠٠ 

٩٥٣٦١١٠٢/ ق

جالل ١٩ 
روبه   ٣ طبقه  خواب   ٢ متر   ٨۵
خيابان MDF بی واسطه فی ١٩۵م

٠٩١٥١١٠٢٥٥٤
٩٥٣٥٩٠٧٢/ ف

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

٩٥٣٥٩٩٣٥/ ق


